Transformační plán
Schváleno RZK usn.č. 0298/R12/17 ze dne 10. 4. 2017
Aktualizace č. 1 schválena RZK usn. č. 0155/R06/18 ze dne 26. 2. 2018
Aktualizace č. 2 schválena RZK usn.č. 0514/R17/19 ze dne 8. 7. 2019

Účelem transformačního plánu je popsat výchozí stav podpory pro uživatele
pobytového zařízení ústavního typu1a návrh nového zajištění služeb v komunitě2.
Obsahem je stanovení vize transformace zařízení na základě výchozího stavu ústavu a plán
toho, jakou podporu je třeba pro stávající uživatele naplánovat a zajistit.
Vychází z potřeb stávajících uživatelů a nabídky komunitních služeb v regionu. Je nutné
zohlednit také poptávku po službách v dané lokalitě.

1. Výchozí stav (před transformací)
Poskytovatel
název poskytovatele

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

statutární zástupce

Mgr. Bronislav Vajdík

právní forma

příspěvková organizace

adresa

Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště

Internetová adresa

www.ssluh.cz

e-mail

xxxx@ssluh.cz

telefon

xxxx

zřizovatel organizace

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Zařízení, které je předmětem transformace
název zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice

vedoucí zařízení

XXX

adresa

telefon

e-mail

687 41 Medlovice 90

XXX

XXX

Sociální služby zařízení (pokud je služeb více, zkopírujte tabulku a pro každou službu ji vyplňte zvlášť)
druh služby

§ 48 zákona č. 108/2006 Sb,. Domov pro osoby se zdravotním
postižením

1

Pobytovým zařízením ústavního typu je myšlená pobytová sociální služba s kapacitou větší než 18 uživatelů,
v níž jsou lidé izolováni od širšího společenství. Jedná se o instituci poskytující uživatelům nepřetržitou péči
spojenou s ubytováním, stravováním a dalšími službami nahrazujícími běžný způsob života.
2
Komunitní sociální službou se považují všechny služby sociální péče poskytované v terénní nebo ambulantní
formě. Za komunitní službu sociální péče je považována též služba poskytovaná v pobytové formě, jestliže v
jedné budově/objektu (případně areálu nebo v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů) nižší nebo rovna 18
(do této kapacity se započítávají také další pobytové nebo ambulantní služby poskytované v dané
budově/objektu/areálu nebo v místě blízkém).
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1

cílová skupina (včetně specifik)

osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Registrační identifikátor
7895834
uživatelé služby

3

počet uživatelů celkem k 1.5.2017

z toho děti do 18 let

30

11

z toho muži (dospělí)

z toho ženy (dospělé)

7

12

počet uživatelů podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči)
1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

5
počet dospělých uživatelů podle nezbytné míry podpory
nízká míra podpory

25
4

střední míra podpory

vysoká míra podpory

5

25

popis potřeb v oblasti zajištění mobility (požadavky na specifické úpravy objektu, speciální
autodopravy apod.), vč. počtu uživatelů, kterých se týkají
5 osob dospělých je plně mobilních a schopných žít v objektu bez specifických stavebních úprav,
zvládají cestování běžnými dopravními prostředky s podporou druhé osoby. Vysokou míru podpory je
potřeba trvale zajistit v oblasti komunikace ve všech běžných životních situacích, v oblasti zajištění
bezpečnosti, orientace v novém prostředí a finanční gramotnosti. Proto je při vyhodnocování
nezbytné míry podpory v těchto oblastech, stanovena vysoká míra podpory. Tyto uživatelky jsou i
přes výše uvedené schopny zvládnout žít v chráněném bydlení, a to při správném nastavení míry
podpory.
14 dospělých osob potřebuje pro zajištění mobility individuální kompenzační pomůcky (invalidní
vozík, rehabilitační kočár), bezbariérové bydlení a zajištění autodopravy upraveným užitkovým
vozidlem
11 uživatelů dětského věku potřebuje pro zajištění mobility individuální kompenzační pomůcky
(invalidní vozík, rehabilitační kočár), bezbariérové bydlení a zajištění autodopravy upraveným
užitkovým vozidlem
právní postavení dospělých uživatelů
svéprávní

omezení ve svéprávnosti

18
U těchto osob se jedná o stanovení
opatrovníka pro zajištění podpůrných
opatření při narušení schopnosti zletilého
právně jednat. Oblasti podpůrných opatření
jsou v rozsudcích taxativně stanoveny.

1

opatrovnictví
veřejný opatrovník

rodinný příslušník

poskytovatel
služby
(zaměstnanec
5
za organizaci)

zaměstnanec
poskytovatele
služby (jako
fyzická osoba)

někdo jiný

4

8

-

-

5

Pro proces transformace je nutná detailní analýza uživatelů služby, zde jsou uvedeny pouze vybrané údaje.
Posouzení nezbytné míry podpory uživatelů, MPSV, 2013;.
5
Pokud zatím nebyl vydán nový rozsudek soudu.

3

4
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U dvou uživatelů probíhá soudní řízení o ustanovení opatrovníka (pravděpodobně bude ustanoven
veřejný opatrovník)
personální zajištění služby (počet / úvazek)
pracovníci v přímé péči
z toho
celkem
pracovníci
v soc.
službách
36

30 (29,25
úvazku)

sociální
pracovníci

všeobecné
sestry

2

4 (3,0
úvazku)

sanitáři

pedagogičtí
pracovníci

ostatní

pracovníci mimo přímou péči / technicko-hospodářský personál
z toho
celkem
vedoucí pracovníci
technický a administrativní personál
5
náklady na provoz služby

1

4 (3,5 úvazky)

celkem za rok 2016

měsíční přepočtené na jednoho uživatele

17 481,05 tis Kč

48,02 tis Kč
průměrný počet klientů 30,33

objekty, kde je služba poskytovaná
charakter objektu (popis budovy Stávající objekt slouží pro poskytování pobytové služby ústavního
typu, jeho dispoziční uspořádání má své technické limity.
a areálu)
K definovaným ústavním prvkům patří:
 mnohačetné pokoje vybavené ústavním zařízením (až
pěti lůžkové)
 průchozí pokoje
 realizace vzdělávání nezletilých uživatelů v objektu
domova
 zdravotní péče pro mobilní uživatele v objektu domova
 soužití dětí a dospělých na jednom pokoji
 skryté omezení volného pohybu dané stavebním
uspořádáním objetu domova
 nedostatek intimity
 nepodnětné ústavní prostředí
 nemožnost žít život jako ostatní vrstevníci mimo zařízení
Tyto ústavní prvky, které v zařízení přetrvávají, způsobují, že
služba, i přes veškerou snahu pracovníků, nemůže být uživatelům
poskytována kvalitně, především nemá charakter běžných
domácností.
Zařízení se skládá z jedné budovy a drobných staveb v přilehlé
zahradě. Hlavní objekt je dvoupodlažní s podkrovím. Je dělen na
starší (tzv. historickou) část budovy s půdní vestavbou (pokoje
klientů, provozní zázemí a detašované pracoviště školy) a novou
přístavbu (prádelna, kanceláře, pokoje uživatelů a provozní
zázemí). Pronajímané prostory jiným subjektům – 1 místnost pro
zajištění povinné školní docházky. Součástí areálu je přilehlá
zahrada, která slouží jako venkovní pobytový prostor pro
uživatele. Zahrada je oplocena a uzavřena vjezdovou bránou
(součástí jsou jiné stavby – altánek, pergola apod.). Přístup do
hlavního objektu je možný z prostoru ulice (hlavní vstup) a z
prostoru zahrady (přístup pro uživatele na zahradu). Třetí vstup
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umístění v lokalitě (velikost
obce, návaznost na okolí,
dostupnost veřejných služeb,
dopravní dostupnost)

(zásobovací) se nachází v zadní části objektu.
V 1.PP se nachází provozní místnosti – dílna údržby, technické
místnosti – prádelenský provoz a sklady všeobecného materiálu a
zeleniny.
V 1.NP jsou převážně provozní místnosti, sklady potravin,
kanceláře, oddělené šatny personálu, zázemí pro detašované
pracoviště školy a část obytných prostor. Tyto prostory, ve
kterých funguje III. domácnost, tvoří dva čtyřlůžkové průchozí
pokoje, ve kterých probíhají všechny denní činnosti, přípravna
stravy a sociální zázemí-koupelna se sprchovacím vozíkem.
Ve 2.NP se nachází obytné prostory pro dvě domácnosti a
společná koupelna se dvěma sprchovacími vozíky.
Prostory I. domácnosti tvoří jeden pětilůžkový a jeden čtyřlůžkový
pokoj. Přípravna stravy a místnost pro aktivizační činnosti
uživatelů, ovšem stavebně nepřiléhá k obytným částem
domácnosti.
Prostory II. domácnosti jsou tvořeny dvěma třílůžkovými pokoji a
jedním jednolůžkovým pokojem, hernou a jídelnou s kuchyňskou
linkou. Všechny místnosti jsou situovány v řadě, a propojeny
dveřmi, jsou tedy průchozí.
V tomto podlaží se nachází sesterna (slouží pro celý objekt) a
další provozní zázemí.
Ve 3.NP (podkroví) se nachází tři dvoulůžkové pokoje uživatelů,
společné hygienické zázemí a společenská místnost
s kuchyňskou linkou. Probíhají zde, jak aktivizační činnosti,
příprava stravy i stolování.
Podlaží 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou v historické části objektu
propojena schodištěm. 1. PP, 1.NP a 2.NP jsou v nové části
objektu vzájemně propojena i lůžkovým evakuačním výtahem,
který je napojen na náhradní zdroj energie.
Podkroví je taktéž přístupné bezbariérově, a to pomocí
schodišťové plošiny z úrovně 2.NP (plošina ovšem neslouží k
evakuaci osob v případě požáru). Lůžkový výtah slouží i pro svoz
špinavého prádla a zásobování čistým prádlem (vše
přepravováno v ochranných obalech v odlišných časových
intervalech).
Obec Medlovice leží na hranici Územního správního obvodu
Uherské Hradiště dále ORP UH.
Sousedí s Jihomoravským krajem.
V obci Medlovice žije v současné době 469 obyvatel z toho 225
žen a 244 mužů.
Vzhledem k poloze a velikosti obce je nabídka běžných i
návazných sociálních služeb velmi malá.
V obci není ordinace praktického ani dětského lékaře, není zde
základní škola. Mimo nákupu běžných potravin a zúženého
sortimentu drogistického zboží je nutné pro zajištění dalších
běžných potřeb cestovat do okolních obcí, či měst.
Obtížně dostupná je také návazná sociální služba, pro uživatele
domova.
Pro cestování imobilních uživatelů je využíváno speciálně
upravené užitkové vozidlo, které rovněž slouží k dopravě
nezletilých uživatelů do školy. Proto je využívání tohoto vozidla
časově omezeno. Při využívání prostředků veřejné hromadné
dopravy, je limitem velikost i hmotnost speciálních rehabilitačních
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kočárů, do autobusu se vejde vždy jen jeden kočár.
Obec Medlovice se nachází v podhůří Chřibů, a přestože okolí
skýtá nepřeberné možnosti vycházek do přírody, jsou tyto aktivity
pro imobilní uživatele realizovatelné jen s omezením, a to
z důvodů kopcovitého terénu a povrchu komunikací. Rehabilitační
speciálně upravené kočáry a další rehabilitační pomůcky vyžadují
při vycházkách uživatel, od pracovníků velkou fyzickou námahu.
DZP Medlovice se nachází v centru obce. Je umístěn v budově
bývalé školy s poměrně novou přístavbou.
Přímo v obci mají občané k dispozici obchod s potravinami a
smíšeným zbožím, čistírnu oděvů, obecní úřad, poštu, knihovnu
s placeným internetem, restauraci.
V blízkých Osvětimanech (2 km) jsou další prodejny s potravinami
a ovocem se zeleninou, benzínová čerpací stanice, ordinace
obvodních lékařů pro děti a dospělé, stomatolog, základní škola,
kostel, hřbitov, penzion, kino.
V Jihomoravském kraji v obci Vřesovice vzdálené 4,5 km od
Medlovic je základní škola speciální, speciální střední škola a
střední odborná škola. Dále bazén a sauna.
Ostatní veřejné služby, instituce veřejné správy, zdravotnictví jsou
v Uherském Hradišti a Starém Městě vzdálených od 14 do 20 km.

stav objektu (stáří, stav
nemovitostí z pohledu
potřebnosti investic)

Obyvatelé s vlastním dopravním prostředkem často využívají
zdravotních služeb v Jihomoravském kraji v Kyjově, který je o
několik km blíže k Medlovicím. Především služeb lékařské
pohotovosti.
Nejbližší návazné sociální služby pro klienty DZP Medlovice jsou
v Uherském Hradišti, vzdálenost 20 km.
1907 – postaveno jako obecní škola
1981 – týdenní pobyt
1991 – celoroční pobyt
1998 – přístavba objektu v rámci rekonstrukce byl vybudován
nový stravovací provoz, prádelna a zázemí pro pracovníky.
2000- revitalizace zahrady se záměrem využívání prostoru pro
pobyt klientů
2001– výměny oken v původní části objektu
2004– rekonstrukce střechy na staré části objektu
2008– půdní vestavba a dispoziční úpravy vně objektu
2011– zateplení objektu
Ze závěrů „Odborné studie materiálně technického zabezpečení
služeb“, která byla zpracována v rámci projektu“ Zvyšování kvality
života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve
Zlínském kraji“ reg.č.CZ 1.04/3.1.00/A9.0008, se předpokládají
významné opravy a rekonstrukce pro udržení fungování objektu
v horizontu 10 let. Tyto opravy se týkají:


podlahy



výtah



vodovod



kanalizace



silnoproud, hromosvod



televizní anténa
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rozvody topení-rekonstrukce kotelny



vzduchotechniky



přípojky vody

 výměny elektrických a plynových zařízení v prádelně
V uvedené studii byly náklady vyčísleny na částku 4.200 000,-Kč
Tyto navrhované opravy, mimo rekonstrukce kanalizace a
silnoproudu, v současné době nebrání užívání objektu, ale
v delším časovém horizontu mohou nastávat havarijní situace,
kdy bude nutné jednotlivé opravy řešit.

závazek udržitelnosti investic
(zdroj, doba trvání – do kdy
platí)

památková ochrana
Celkem počet pokojů

Objekt nesplňuje kritéria bezbariérovosti, a to především
z důvodů, že byl původně určen k jiným účelům, i přístavba
realizovaná v roce 1998 byla projektována jako objekt určený
k poskytování sociální služby ústavního charakteru, (2x
šestilůžkové pokoje navzájem propojené, společné sociální
zázemí).
I další pokoje jsou vícelůžkové a v některých případech průchozí,
hygienické zázemí slouží až pro 18 uživatelů, nelze zajisti
soukromí uživatelů v rozsahu jejich potřeb.
Finanční náklady na stavební úpravy, kterými by se dosáhlo toho,
že objekt bude splňovat parametry Doporučeného postupu MPSV
2/2016- Materiálně-technický standard pro služby sociální péče
poskytované pobytovou formou, byly v rámci „Odborné studie
materiálně technického zabezpečení služeb“, která byla
zpracována v rámci projektu“ Zvyšování kvality života uživatelů
sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
reg.č.CZ 1.04/3.1.00/A9.0008, vyčísleny na částku vyšší než 27
milionů korun.
1. Registr investic Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
vydalo Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze
státního rozpočtu na akci Rekonstrukce a přístavba ÚSP
pro mládež Medlovice, pod evidenčním číslem 313041 19
44 041 a to dne 9.10.1998.
Dle zásad pro poskytování dotace ze SR na zajištění
náhrad za restituované objekty zařízení sociální péče, na
které se odkazují závazné podmínky čerpání dotace k
jednotlivým rozhodnutím o poskytnutí dotace, je
předpokladem pro poskytnutí dotace, že objekt musí
nejméně 45 let od doby kolaudace sloužit pro
poskytování sociální péče.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo souhlas
se závěrečným vyhodnocením investiční akce, s
evidenčním číslem 3130411041 (dříve 3130411944041),
dne 12.9.2001, pod číslem jednacím 623/31348 101.
Závazek udržitelnosti je platný do 2.6.2043.
ne

pokoje
1 lůžko

2 lůžka

3 a více lůžek

1

3

6

další dispozice, které ovlivňují

Uživatelé jsou rozděleni do 4 domácností.
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kvalitu života a práva uživatelů
(společné stravovací místnosti,
společné hygienické zázemí,
rodinné buňky/domácnosti
apod.)

Na domácnostech 1, 2 a 3 je strava připravována v samostatných
kuchyňkách pracovníky přímé péče, pro každou domácnost
zvlášť. Podávání stravy je realizováno dle individuálních potřeb
uživatelů, a to budˇ u jídelního stolu, u některých uživatelů je
strava podávána na lůžku. Část uživatelů přijímá stravu ve formě
enterální klinické výživy pegem, tento úkon je zajišťován
zdravotní sestrou.
Sociální zázemí (koupelna) je společná pro 1. a 2. domácnost, 3.
domácnost má samostatnou koupelnu. Koupelny jsou vybaveny
pojízdnými sprchovacími vanami.
Uživatelky 4. domácnosti odebírají obědy od externího
dodavatele, další denní stravu si s podporou pracovníků připravují
sami.
Tato domácnost je umístěna v půdní vestavbě a tvoří uzavřený
stavební celek. Sociální zázemí je tvořeno koupelnou se dvěma
sprchovacími boxy, samostatným WC. K dispozici je automatická
pračka, sušička prádla a nadstandardně vybavená kuchyňská
linka, přizpůsobená potřebám uživatelek.
I přes veškerou snahu pracovníků, a změny v organizaci a
způsobu poskytování služby, nelze plně zajistit právo uživatelů na
soukromí, intimitu při hygienických úkonech, individuální trávení
volného času. Život v zařízení je odlišný od života vrstevníků
uživatelů, kteří žijí v běžné společnosti a uplatňují své právo volby
při výběru činností.

vlastník objektu

Zlínský kraj

Zhodnocení stavu zařízení6
Silné stránky zařízení s ohledem
na transformaci
-malá kapacita zařízení v porovnání s ostatními
ústavními službami zřizovanými SSL UH
-kvalitně zmapované potřeby uživatelů

Nedostatky a ústavní prvky zařízení
-vzdělávání části dětí v budově zařízení
-málo pomůcek pro alternativní a augmentativní
komunikaci, nedostatečné proškolení pracovníků
- málo RHB pomůcek pro zlepšení motorického stavu
uživatelů

-objekt v centru obce
-dlouhodobé fungování služby

-omezená nabídka služeb v obci

- dobré vztahy v obci

-absence dostupných návazných sociálních služeb

-dobrá spolupráce se samosprávou
-zkušenost s přechodovými plány do jiných služeb

-absence tradičních sponzorů a úspěšné zajišťování
nových sponzorů

-využívání dostupných služeb

-nahodilé vzdělávací kurzy pro pracovníky

-stabilní pracovní týmy

-nepružné směrnice, organizační struktura organizace

6

Doporučujeme zpracovat podrobnou analýzu rizik, včetně nastavení opatření pro jejich předcházení a zvládnutí.
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-pružnost personálu vzhledem k potřebám uživatele

-feminizace služeb

-zkušenosti a odbornost pracovníků

-„syndrom vyhoření“ některých pracovníků

- individuální příprava stravy na domácnostech

- nedostatečný přenos informací mezi některými
pracovníky

-možnost okamžité spolupráce se speciálním
pedagogem
-aktivní a motivovaní zaměstnanci
-jasná vize vedení
- optimální počet pracovníků pro zajištění
nepřetržitého provozu v přímé péči

-obava pracovníků ze stupňované odpovědnosti,
samostatnosti v rozhodování
-průchozí pokoje
-6 vícelůžkových pokojů, nedostatek intimity
- společné sociální zázemí pro dvě domácnosti

-velká míra vybavenosti majetkem

-hlavní vstup není bezbariérový

-individuální rehabilitační pomůcky

- částečně problémová kanalizace a rozvod vody po

-individuální pomůcky pro terapie

budově

-vybavení pro muzikoterapii
- pracovníci a uživatelé se velmi dlouho a dobře
znají, vytvořen vztah vzájemného partnerství
- u pracovníků je patrná snaha zajistit uživatelům
kontakt s vnějším prostředím, využívání běžných
dostupných služeb
- interní podpora pro transformaci (motivovaní
zaměstnanci)
-zaměstnanci: cílené vzdělávání dle aktuálních
potřeb cílové skupiny, stáže, externí spolupracovníci

Příležitosti v okolí služby
existující zdroje podpory v komunitě

Překážky a nedostatky v okolí služby

např. neformální podpora, komunitní sociální služby;

nízká podpora okolí pro transformaci (úřady,
opatrovníci, příbuzní uživatelů apod.);

poptávka po sociálních službách;
podpora okolí pro transformaci (úřady, opatrovníci,
příbuzní uživatelů apod.)
-princip normality-mužský vzor v přímé péči
-užší propojení a spolupráce s komunitou v obci
-užší komunikace se zástupci obcí v mikroregionu
-užší spolupráce s poskytovateli návazných
sociálních služeb v regionu
- zapojení do komunitního plánování sociálních
služeb v mikroregionu
-změna typu sociální pobytové služby pro uživatelky

např. nedostatek komunitních služeb;

projevy obav a předsudků v komunitě
-nestabilita prostředí/financí
-závazek udržitelnosti ve vztahu k dotacím
-nedostatek pracovních příležitostí pro uživatele
(podporované zaměstnávání, chráněné dílny, sociálně
terapeutické dílny, sociálně aktivizační)
- nízká podpora u některých zákonných zástupců,
nepochopení procesu transformace
- nespolupráce v oblasti rozvoje samostatnosti a
zapojování se do rozhodování

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
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IV. domácnosti – chráněné bydlení
-příjem nových odborných pracovníků do týmu
zařízení
-vzdělávání zdravotnických pracovníků v sociální
oblasti

-obavy zákonných zástupců ze změn – vyhovuje
systém opečovávání ne rozvoje samostatnosti
- obavy ze zvýšení výskytu rizikových situací
-chybějící pravidla pro role aktérů v procesu
transformace (KÚ, ředitelství, zařízení, obce)

-zapojení do projektů v novém plánovacím období
-získávání nových sponzorů

2.Návrh zajištění podpory v komunitě (po transformaci)
Vize transformace zařízení
(5 až 10 vět o předpokládaném výsledku transformace)
Jaké změny chcete pro uživatele dosáhnout? Kam chcete organizaci transformací
dovést?
Shrňte, jak bude vypadat podpora pro současné uživatele ústavu a jak má organizace
vypadat po transformaci (cílová skupina uživatelů, služby a další činnosti organizace,
způsob poskytování služby, včetně informace, které služby v komunitě bude zajišťovat
nynější poskytovatel ústavních služeb, zda se jedná o celkovou nebo částečnou
transformaci).7
Vize
Do roku 2022 proběhne částečná transformace zařízení, která bude realizována

v následujících etapách:
Do 30. 6. 2019 s kapacitou DZP 30 osob
Do 31.12.2019 s kapacitou DZP 25 osob
Do 31.12.2022 s kapacitou DZP 25 osob
V období od roku 2023 opuštění nevhodných prostor a umožnění žít uživatelům běžným
způsobem života v běžné komunitě, za předpokladu, že bude každému z nich zajištěna
podpora, kterou potřebuje.

Popis kroků vedoucích k naplnění stanovené vize
Období 2017 až 2022 - zajistit pro cílovou skupinu pěti osob s mentálním postižením, které
nejsou schopny žít samostatným způsobem života bez podpory a péče druhých osob,
kvalitní, komunitně a finančně dostupné sociální služby odpovídající jejich potřebám.


Cílová skupina – mobilní osoby s mentálním postižením



Pobytová sociální služba Chráněné bydlení – poskytovaná současným poskytovatelem



Návazná sociální služba Sociálně terapeutická dílna – poskytovaná jiným poskytovatelem

 Běžně dostupné služby zajištěné v místě bydliště s podporou pracovníků
V tomto období se tedy jedná o částečnou transformaci spojenou s odchodem 5-ti uživatelů
7

Doporučujeme rozpracovat vizi na jednotlivé dílčí cíle v dalším dokumentu.
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stávajícího DZP a jednoho uživatele z DZP Kunovice Na Bělince, které je součástí Sociálních
služeb Uherské Hradiště. Transformační plán byl schválen Radou Zlínského kraje 10.4.2017

Časový harmonogram8
1. Období 2017-2022 viz příloha č. 6 TP

Návaznost na strategické dokumenty


Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních
služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění
uživatele do společnosti (usnesení vlády ze dne 21. února 2007)



Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a
deinstitucionalizace



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016-2018



Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných
příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020




Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017
Rozvojový plán DZP Medlovice 2016-2020

Návaznost na sociální služby v regionu










8

STD Uherské Hradiště, Průmyslová ul., Uherské Hradiště
Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště
Sociální rehabilitace Ergo, Štěpnická 1156, Uherské Hradiště
Chráněná dílny Lidumila, Svatováclavská 433, Uherské Hradiště
Chráněná dílna PRIMASTYL, Tyršova 997, Uherské Hradiště
Chráněná dílny Modrý kvítek, Nedakonice 529
Labyrint – centrum sociální rehabilitace Oblastní charity Uherské Hradiště.
Centrum osobní asistence Uherské Hradiště
Dopravní služba pro seniory a osoby se ZP Maltézská pomoc, o.p.s. – Centrum Uherské
Hradiště

Doporučujeme zpracovat další dílčí termíny v dalším dokumentu
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2B) Návrh zajištění podpory v komunitě (po transformaci) pro stávající klienty
DOSPĚLÍ
Jak zajistíte péči či podporu dospělých?
Návrh řešení

počet lidí

způsob zajištění
stručný popis řešení (využití stávajících či nově
vzniklých služeb), u soc. služeb uvést druh
služby, kapacitu, cílovou skupinu, jejich
poskytovatele, lokalitu, počet a rozmístění
domácností a počet osob v jednotlivých
domácnostech, včetně informace o způsobu
pořízení objektů (pronájem, koupě, výstavba) a
předpokládané roční náklady na provoz služby
jaké kroky bude třeba podniknout ze strany
poskytovatele pro zajištění tohoto řešení
včetně návrhu způsobu spolupráce s rodinou a
dalšími subjekty (zaměstnavatelé, sociální
služby apod.)
rok 2017-2022
9

s nízkou mírou podpory

pobytové
komunitní
služby

se střední mírou podpory

5

s vysokou mírou podpory
celkem



Druh služby-Chráněné bydlení



Kapacita- 6 míst (5 klientů DZP
Medlovice, 1 klient DZP Velehrad,
Vincentinum)
Cílová skupina-Mobilní dospělé osoby
se zdravotním postižením, se střední
mírou podpory v oblasti péče o sebe,
péče o domácnost, bydlení, vztahy,
osobní uplatnění a spokojený život,
rizika a nepohoda, rozhodování a
práva, zdraví a vysokou mírou podpory
v oblasti komunikace, bezpečí, financí
a úřadů (viz. příloha č. 4)


5



Poskytovatel-SSL Uh



Preferovaná lokalita obec Boršice, tato
obec je přirozenou spádovou obcí,
která již nabízí dobře dostupné běžné
služby, občanskou vybavenost i
dopravní obslužnost. Při rozšiřování
kompetencí uživatelů již v současné
době využíváme možností, které jsou
v obci nabízeny. Nadstandartní je také
přístup ze strany obecního úřadu.



2 domácnosti - dva samostatné byty,
jeden dvoupokojový (dva jednolůžkové
pokoje), druhý byt tří pokojový (2x
jednolůžkový pokoj, 1x dvoulůžkový

9

V dalších dokumentech doporučujeme podrobně rozpracovat jednotlivé kroky, včetně cílů, termínů a osob
odpovědných za jejich realizaci. Jedná se zejména o přípravu uživatelů (nácvik nových dovedností, nové
posouzení svéprávnosti aj.) a jejich rodin na změnu, přípravu zaměstnanců, stanovení komunikační strategie,
způsob vyhodnocování změny, řízení procesu i logistické řešení. Důležité je i stanovit způsob poskytování nových
služeb, novou strukturu zaměstnanců, financování služeb, návaznost a využití dalších veřejných služeb (úřady,
obchody, spolky, vzdělávání) a uplatnění na trhu práce (chráněném i otevřeném).
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pokoj)


Pronájem rekonstruovaného rodinného
domu od obce



Náklady na provoz viz příloha č. 7



Zpracování a schválení
transformačního plánu – částečná
transformace



Jednání s opatrovníky – osobní,
opakované



Spolupráce se Spolkem Naděje,
pobočka Otrokovice a dalšími
poskytovateli návazných sociálních
služeb na zajištění těchto služeb,
především –STD



Zapojení se do komunitního plánování
sociálních služeb v Mikroregionu
Buchlov

Vyhodnocování realizace TP


Transformační plány se budou vyhodnocovat jednou ročně za pomoci externích konzultantů.



TP je možné měnit v případě, že nastane závažná změna (údaje vztahující se k potřebné míře
podpory klientů v zařízení, ovlivňující naplánovanou pomoc v běžné komunitě, termíny vzniku
nových služeb včetně lokalit a kapacit).



Každou změnu TP je možné uskutečnit na základě souhlasu zřizovatele a poté následné
schválení v orgánech kraje.

Přílohy:

1. Popis ústavu
2. Analýza rizik transformace
3. Analýza cílové skupiny
4. Čestné prohlášení o uložení dokumentů k hodnocení míry podpory klientů v zařízení
5. Komunikační strategie
6. Časový harmonogram
7. Finanční zajištění
8. Pravidla a složení TT
9. Monitorování procesu transformace
10. Přehled vzdělávání v rámci procesu změny služby
11. Návaznost na sociální služby v regionu
12. Mapování obcí – výběr vhodných lokalit
13. Vize zajištění kvalitní sociální služby uživatelům s nejvyšší mírou podpory a dětem
14. Hlavní a dílčí cíle CHB
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Příloha č. 1

Popis ústavu
Stávající objekt slouží pro poskytování pobytové služby ústavního typu, jeho dispoziční uspořádání
má své technické limity.
K definovaným ústavním prvkům patří:
mnohačetné pokoje vybavené ústavním zařízením (až pěti lůžkové)
průchozí pokoje
realizace vzdělávání nezletilých uživatelů v objektu domova
zdravotní péče pro mobilní uživatele v objektu domova
soužití dětí a dospělých na jednom pokoji
skryté omezení volného pohybu dané stavebním uspořádáním objektu domova
nedostatek intimity
nepodnětné ústavní prostředí
nemožnost žít život jako ostatní vrstevníci mimo zařízení.
Tyto ústavní prvky, které v zařízení přetrvávají, způsobují, že služba i přes veškerou snahu pracovníků,
nemůže být uživatelům poskytována kvalitně, především nemá charakter běžných domácností.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zařízení se skládá z jedné budovy a drobných staveb v přilehlé zahradě. Hlavní objekt je dvoupodlažní
s podkrovím. Je dělen na starší (tzv. historickou) část budovy s půdní vestavbou (pokoje klientů,
provozní zázemí a detašované pracoviště školy) a novou přístavbu (prádelna, kanceláře, pokoje
uživatelů a provozní zázemí). Pronajímané prostory jiným subjektům – 1 místnost pro zajištění
povinné školní docházky. Součástí areálu je přilehlá zahrada, která slouží jako venkovní pobytový
prostor
pro uživatele. Zahrada je oplocena a uzavřena vjezdovou bránou (součástí jsou
jiné stavby – altánek, pergola apod.). Přístup do hlavního objektu je možný z prostoru ulice (hlavní
vstup) a z prostoru zahrady (přístup pro uživatele na zahradu). Třetí vstup (zásobovací) se nachází v
zadní části objektu.
V 1.PP se nachází provozní místnosti – dílna údržby, technické místnosti – prádelenský provoz a
sklady všeobecného materiálu a zeleniny.
V 1.NP jsou převážně provozní místnosti, sklady potravin, kanceláře, oddělené šatny personálu,
zázemí pro detašované pracoviště školy a část obytných prostor. Tyto prostory, ve kterých funguje
III. domácnost, tvoří dva velké pokoje, ve kterých probíhají všechny denní činnosti, přípravna stravy
a sociální zázemí-koupelna se sprchovacím vozíkem. Pokoje jsou čtyř a pětilůžkové, průchozí.
Ve 2.NP se nachází obytné prostory pro dvě domácnosti a společná koupelna se dvěma sprchovacími
vozíky.

1

Prostory I. domácnosti tvoří dva pětilůžkové pokoje, přípravna stravy a místnost pro aktivizační
činnosti uživatelů, ovšem stavebně nepřiléhá k obytným částem domácnosti.
Prostory II. domácnosti jsou tvořeny třemi pokoji: čtyřlůžkovým, třílůžkovým a jednolůžkovým
pokojem, hernou a jídelnou s kuchyňskou linkou. Všechny místnosti jsou situovány v řadě a
propojeny dveřmi, jsou tedy průchozí.
V tomto podlaží se nachází sesterna (slouží pro celý objekt) a další provozní zázemí.
Ve 3.NP (podkroví) se nachází tři dvoulůžkové pokoje uživatelů, společné hygienické zázemí
a společenská místnost s kuchyňskou linkou. Probíhají zde aktivizační činnosti, příprava stravy
i stolování.
Podlaží 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou v historické části objektu propojena schodištěm. 1. PP, 1.NP a 2.NP
jsou vzájemně propojena i lůžkovým evakuačním výtahem, který je napojen na náhradní zdroj
energie.
Podkroví je taktéž přístupné bezbariérově, a to pomocí schodišťové plošiny z úrovně 2.NP (plošina
ovšem neslouží k evakuaci osob v případě požáru). Lůžkový výtah slouží i pro svoz špinavého prádla
a zásobování čistým prádlem (vše přepravováno v ochranných obalech v odlišných časových
intervalech).
Pro cestování imobilních uživatelů je využíváno speciálně upravené užitkové vozidlo, které rovněž
slouží k dopravě nezletilých uživatelů do školy.
DZP Medlovice se nachází v centru obce. Je umístěn v budově bývalé školy s poměrně novou
přístavbou.
Přímo v obci mají občané k dispozici obchod s potravinami a smíšeným zbožím, čistírnu oděvů, obecní
úřad, poštu, knihovnu s placeným internetem, restauraci.
V blízkých Osvětimanech (2 km) jsou další prodejny s potravinami a ovocem se zeleninou, benzínová
čerpací stanice, ordinace obvodních lékařů pro děti a dospělé, stomatolog, základní škola, kostel,
hřbitov, penzion, kino.
V Jihomoravském kraji v obci Vřesovice vzdálené 4,5 km od Medlovic je základní škola speciální,
speciální střední škola a střední odborná škola. Dále bazén a sauna.
Ostatní veřejné služby, instituce veřejné správy, zdravotnictví jsou v Uherském Hradišti a Starém
Městě vzdálených od 14 do 20 km.
Nejbližší návazné sociální služby pro klienty DZP Medlovice jsou v Uherském Hradišti, vzdálenost
20 km.
1907 – postaveno jako obecní škola
1981 – týdenní pobyt
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1991 – celoroční pobyt
1998 – přístavba objektu v rámci rekonstrukce byl vybudován nový stravovací provoz, prádelna
a zázemí pro pracovníky.
2000- revitalizace zahrady se záměrem využívání prostoru pro pobyt klientů
2001 – výměny oken v původní části objektu
2004 – rekonstrukce střechy na staré části objektu
2008 – půdní vestavba a dispoziční úpravy vně objektu
2011 – zateplení objektu
Objekt nesplňuje kritéria bezbariérovosti, a to především z důvodů, že byl původně určen k jiným
účelům. I přístavba realizovaná v roce 1998 byla projektována jako objekt určený k poskytování
sociální služby ústavního charakteru, (2x šestilůžkové pokoje navzájem propojené, společné sociální
zázemí).
I další pokoje jsou vícelůžkové a v některých případech průchozí, hygienické zázemí slouží
až pro 18 uživatelů, nelze zajisti soukromí uživatelů v rozsahu jejich potřeb.

Orientační přehled oprav a úprav
Venkovní úpravy
Vzhledem k nutnému zajištění evakuace imobilních osob (řešení požární ochrany) a též z praktického
hlediska je potřebné vybudovat směrem k hlavnímu vstupu bezbariérový přístup (dnešní ližiny
na schodišti jsou pro tento účel zcela nevyhovující). Převýšení mezi okolním terénem a vstupním
podlažím činí 1800 mm. V před prostoru objektu je navržena trojramenná ocelová rampa s vyústěním
na nově navržený chodník.
Rampa bude osazena na ocelových pilířích. Průchozí plocha bude z ocelového pororoštu (snadná
zimní údržba). Všechny ocelové prvky budou žárově zinkovány. Nový chodník bude z betonové
skládané dlažby. Součástí prací budou hrubé terénní úpravy, případné opěrné zídky a úprava zeleně.
Odhad realizačních nákladů

850 000,- Kč

1. Úpravy vně objektu
Kanalizace
Popis
Objekt je odkanalizován do obecní jednotné kanalizace stávající kanalizační přípojkou. Kanalizace
kolem objektu je rozdělena na dešťovou a splaškovou. Splaškové vody z objektu jsou svedeny
pod stropem 1. PP do septiku (pozemek st. p.č. 128), z kterého se odvádí splaškové vody do
kanalizační přípojky napojené do obecní jednotné kanalizace.
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Na tuto přípojku jsou napojeny i dešťové vody ze střechy objektu. Splaškové a dešťové odpadní
vody jsou odváděny gravitačně.
V objektu je také vybudován odlučovač tuku a oleje (lapák), do kterého jsou svedeny tukové
vody z prostoru kuchyně. Tento lapák je osazen pod přístavbou a vstup do lapáku je z prostoru
chodby
m.č. 1.08a.
Vnitřní splašková kanalizace je provedena částečně z trub z plastických hmot (hlavní rozvody pod
stropem 1. PP a rozvody v nadstavbě), a trub litinových (stoupací a připojovací potrubí ve zbývající
části objektu).
Napojení zařizovacích předmětů na kanalizaci je pomocí zápachových uzávěrek.
Zhodnocení stávajícího stavu a návrh úprav
Objekt má vybudovanou jednotnou kanalizační přípojku do obecní jednotné kanalizace. Od této
přípojky nejsou žádné podklady (ani u správce obecní kanalizace SVK UH) a tudíž je nutné tuto
kanalizační přípojku zmapovat kamerovými zkouškami, v jakém je technickém a funkčním stavu. Také
je nutné zmonitorovat stávající ležatou kanalizaci pod objektem v jakém je technickém a funkčním
stavu. Při zjištění nevyhovujícího stavu nutno tuto kanalizaci rekonstruovat v původní trase.
U objektu je vybudován septik, který nelze posoudit, v jakém je stavu. V okolí septiku je cítit
zápach pronikající z dešťové kanalizace do okolí. Septik nebude nadále využíván do budoucna. Septik
bude zasypán, v úrovni terénu odbourán. Přívodní a odvodní potrubí bude v prostoru původního
septiku propojeno novým plastovým potrubím např. PVC-KG v původní dimenzi.
V objektu je také vybudován odlučovač tuku a oleje, který je na nevhodném místě. Vstup
do odlučovače je z prostoru chodby. Při revizi a čistění tohoto odlučovače se po objektu šíří zápach.
Stáří a ani technický stav tohoto odlučovače nelze určit. Pro lepší přístup ke kontrole a čištění tohoto
odlučovače se navrhuje vybudování nového odlučovače mimo objekt a zbudování nové tukové
kanalizace z prostoru kuchyně napojené do nově navrhnutého odlučovače.
Vnitřní splašková kanalizace je zrekonstruovaná pod stropem v 1. PP. V objektu jsou stávající
kanalizační stupačky a připojovací potrubí z trub litinových. Toto kanalizační potrubí z litinových trub
dosluhuje a bude nutno ho rekonstruovat.
Ostatní části kanalizačního systému se jeví ve slušném technickém stavu, takže je předpoklad,
že po dobu následujících 10- ti let nebude třeba (mimo výše uvedené) nějakých zásadních investic.

Propočet navržených nákladů:
Rekonstrukce kanalizace

400.000,- Kč

Silnoproud
Popis
Ve vstupním prostoru historické část budovy je umístěn hlavní rozvaděč, z něho jsou napojeny
jednotlivé podružné rozvaděče.
Historická část objektu
Silnoproudé a světelné rozvody jsou staré cca 30 až 40 let. Kabelové rozvody jsou provedeny
kabely AYKY a CYKY v soustavě TN-C a TN-S. Kabely jsou uloženy pod omítkou, v menší míře
v kabelových plastových žlabech. V 1. PP jsou kabely uloženy na povrchu na kabelových příchytkách.
Rozvaděče jsou oceloplechové, zapuštěné ve stavební konstrukci. Skříně rozvaděčů jsou
původní, byla vyměněna pouze přístrojová náplň rozvaděčů z důvodu havarijního stavu jistících
prvků. V rozvaděčích není instalovaný systém přepěťových ochran a nejsou zde instalovány proudové
chrániče pro zásuvkové vývody.
Nebyl rekonstruován rozvaděč kotelny RK, který je v havarijním stavu.
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Zásuvky jsou částečně původní nebo jsou vyměňovány postupně podle potřeby. Počet
zásuvkových vývodů je nedostatečný především u kancelářských pracovišť, ale i v dalších prostorech.
Pro připojení spotřebičů jsou použity prodlužovací přívody.
Svítidla jsou částečně původní, částečně vyměněna podle potřeby. V některých místnostech jsou
použita nevhodná svítidla (např. v kancelářích svítidla s prizmatickým krytem, měla by být použita
svítidla s optickou mřížkou). V některých prostorech je pravděpodobně nevyhovující osvětlenost
vzhledem k současným platným normám (kanceláře, sociální zařízení). Sociální zařízení a šatny –
m.č. 1.05, 1.06, 1.21. Kanceláře – m.č.1.03,1.04.
Přístavba objektu
Světelné a silnoproudé rozvody jsou z roku 1998. Kabelové rozvody jsou provedeny kabely CYKY
v soustavě TN-S. Kabely jsou uloženy pod omítkou, v menší míře v kabelových plastových žlabech.
Rozváděč ve 2.np je plastový, zapuštěný ve stavební konstrukci. Rozváděč není vybavený
přepěťovou ochranou ani proudovými chrániči.
Počet zásuvkových vývodů je nedostatečný, zásuvky jsou částečně doplňovány, kabely jsou
instalovány do lišt nebo volně. Je nutno používat prodlužovací šňůry.
Svítidla v této části objektu jsou většinou ve vyhovujícím stavu. Navrhujeme výměnu svítidel
v m.č. 2.04, 2.10, 2.11.
V 1.pp je umístěný náhradní zdroj – dieselagregát, který slouží k napájení výtahu, požárního
ventilátoru a nouzového osvětlení.
Půdní vestavba (3.NP)
Světelné a silnoproudé rozvody jsou z roku 2008. Kabelové rozvody jsou provedeny kabely CYKY
v soustavě TN-S. Kabely jsou uloženy v sádrokartonových konstrukcích.
Rozváděč pro půdní vestavbu je plastový, zapuštěný ve stavební konstrukci. Rozváděč není
vybavený přepěťovou ochranou ani proudovými chrániči.
Zásuvkový rozvod je ve vyhovujícím stavu, pouze u pracoviště v m.č.302 je nedostatečný počet
zásuvkových vývodů.
Svítidla v této části objektu jsou ve vyhovujícím stavu.
Zhodnocení stávajícího stavu a návrh úprav
Z hlediska bezpečnosti jsou silnoproudé rozvody na základě revizní zprávy schopné provozu.
Vyhovují požadavkům ČSN platných v době instalace. V některých ohledech instalace nevyhovuje
současně platným předpisům – chybí proudové chrániče především na zásuvkových vývodech,
některé vývody jsou provedeny kabely AYKY v soustavě TN-C – zde je zvýšená možnost vzniku
zvýšeného přechodového odporu a vzniku požáru. Chybí instalace systému přepěťových ochran, a
proto už v objektu došlo k poškození některých slaboproudých zařízení.
V objektu je nedostatek zásuvkových vývodů. Z toho vyplývá nutnost používání prodlužovacích
šňůr nebo nesystémové doplňování zásuvek.
Projektant navrhuje výměnu svítidel viz popis
Propočet navržených nákladů:
Částečná rekonstrukce silnoproudých rozvodů
500.000,- Kč
Výměna a doplnění svítidel (m.č.1.05-3ks,1.06-2ks,1.21-3ks)
10.000,- Kč
Výměna a doplnění svítidel (m.č.1.03-2ks,1.04-3ks)
10.000,- Kč
Výměna a doplnění svítidel (m.č. 2.04-3ks, 2.10-2ks, 2.11-3ks)
20.000,- Kč
Celkem
540.000,- Kč

Stavební úpravy I. NP
D1. 1
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Odstranění příčky mezi místností č. 1.08 a místností č. 1.13, nový prostor bude využíván jako
dvoulůžkový pokoj.

Místnost č. 1.15, která v současné době slouží jako ložnice, denní místnost i zázemí pro pracovníky,
by nově fungovala jako společenská místnost s kuchyňskou linkou.
Místnost č. 1.16 rozdělit příčkou, vznikají dva jednolůžkové pokoje.
Místnost č. 1.19, která v současné době slouží pro zajištění výuky, by byla využita opět jako dvou
lůžkový pokoj.
Předpokládané náklady:

500.000,-Kč

Stavební úpravy II. NP
D2. 1
Zrušit spojovací dveře mezi místnostmi č. 2.01 a č. 2.02. Každou z těchto místností rozčlenit pomocí
sádrokartonových příček na dva pokoje, jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový.
Do místnosti č. 2.10 přesunout pracoviště zaměstnanců z části místnosti 2.18, která bude nadále
sloužit k bydlení uživatelů.

D2. 2
V místnosti č. 2.18 s použitím sádrokartonových příček zřídit tři jednolůžkové pokoje.
Místnost 2.16, v současné době jednolůžkový pokoj využít jako chodbu, ze které by byl vstup do
pokoje č. 2.15a (jednolůžkový pokoj). Zároveň zrušit dveře mezi pokoji č. 2.15 a č.2.15a, došlo by
k odstranění průchodnosti pokoje č.2.15 (dvoulůžkový pokoj).
Místnost č.2.20, která slouží jako sklad plen, přebudovat na samostatnou koupelnu pro D2.2
domácnost.
Předpokládané náklady:

500.000,-Kč

Stavební úpravy III. NP
III. NP nelze bez rekonstrukce výtahu využívat pro bydlení imobilních uživatelů. Nabízí se však využití
těchto prostor jednak pro denní činnosti uživatelů domácnosti D2.1a pro zajištění školní výuky.
Místnost č. 3.02 – kuchyně a společenská místnost
Místnost č. 3.04 – odpočinková místnost pro uživatele
Místnost č. 3.05 – školní třída
Místnost č. 3.06 – senzomotorická místnost (snooezelen)
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Předpokládané náklady:

200.000,-Kč

Nákup kompenzačních pomůcek

Kompaktní elektrický zvedák Gent 7105

3 ks

168.000,-Kč

Rehabilitační závěsný systém Redcord

1 ks

35.000,-Kč

Odhadované náklady celkem:

3.193.000,-Kč
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Příloha č. 2 – Analýza rizik transformace
Řízení rizik v procesu transformace zařízení DZP Medlovice
Riziko

Popis rizika

Jak riziku předejdeme

Neschválení
transformačního
plánu radou
Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje neschválí
předložený transformační plán

Průběžná komunikace
s kompetentními pracovníky
odboru sociálních věcí KÚ, při
zpracování transformačního
plánu. Hledání alternativní služby.

Legislativní změny

Rozhodnutí vlády

Vzájemná informovanost všech
zainteresovaných osob
s legislativními změnami.
Zdůvodnění potřeby zařízení ve
Zlínském kraji, na úrovni MPSV

Nezajištění
pronájmu
vhodného objektu

Neschválení žádosti Obecního
úřadu Boršice v programu IROP

Operativní spolupráce s Obecním
úřadem Boršice, vzájemná
informovanost o probíhajících
krocích. Zpracování a podání nové
žádosti v dalším termínu výzev

Neuzavření nájemní
smlouvy

Nedohoda o podmínkách nájemní
mezi SSL Uh. Hradiště a obcí Boršice

Komunikace mezi zástupci SSL Uh.
Hradiště a zástupci obce Boršice.
Zapojení kompetentních
pracovníků KÚ

Časový skluz
v harmonogramu
transformace
zařízení.

Nesprávně naplánování procesu
transformace
Nedostatek informací
Nedodržení provázanosti dílčích
kroků, skluz v jednom kroku způsobí
zpoždění celého procesu
Byrokracie při schvalování
materiálů

Stanovení konkrétní
zodpovědnosti všech aktérů
procesu za dodržování závazných
termínů
Nastavení časové rezervy u
jednotlivých aktivit

Nezajištění
dostatečného
množství financí na
provoz CHB.

Zřizovatel nezajistí dostatečné
množství finančních prostředků na
provoz CHB.

Kvalitní příprava projektu pro
získání finanční dotace od
zřizovatele. Komunikace mezi KÚ
ZK a SSL Uh. Hradiště
Zajištění dodatečných financí.

Nefunkčnost
transformačního
týmu

Špatná vzájemná spolupráce,
nespolupráce, názorové střety,
nejednota, výpadek člena týmu.

Týmová supervize, možnost
doplnění nebo výměna členů v
týmu. Zpětná vazba uvnitř TT,
průběžná a vzájemná komunikace
s externím podporovatelem.
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Nechuť
zaměstnanců DZP
Medlovice ke
změnám a neochota
přizpůsobit se či
něco změnit.

Nedostatečné informace;
nedostatečně vysvětlené změny;
neochota pracovníků
spolupracovat; obavy pracovníků ze
změn,
neochota přebírat zodpovědnost,
neochota měnit zajeté stereotypy,
neochota pracovníků se dále
vzdělávat.

Podávat průběžné, úplné a
pravdivé informace.
Zajištění kvalitního vzdělávání.
Zprostředkování dobré praxe
(stáže).
Supervize. Individuální motivační
pohovory.

Výběr nevhodných
pracovníků pro
rekvalifikaci.

Pro další vzdělávání se přihlásí
pracovníci, kteří nejsou vhodní pro
práci s nově vzniklou cílovou
skupinou, či se přihlásí málo
pracovníků.

Motivační dotazníky pro
pracovníky. Motivační pohovory.
Diskuze, zajištění informovanosti
pracovníků o náplni práce.

Nedostatečné
vzdělávání
pracovníků

Nedostatek času pro vzdělávání
v rámci organizace.
Špatně zvolená témata vzdělávání

Včasné oslovení jiných zařízení pro
stáže, vytvoření časového plánu
vzdělávání zaměstnanců.

Fluktuace
pracovníků

Nespokojenost pracovníků,
těžkopádná orientace ve způsobech
práce v transformovaném zařízení,
syndrom vyhoření.
Přenášení ústavních prvků
poskytování sociální služby do nové
služby

Kvalitně a včas zpracovaná
pracovní náplň a příslušné vnitřní
předpisy (metodiky), zajištění
externí podpory pro zaměstnance
příprava adaptace nových
pracovníků.
Kvalitní zaškolení a vzdělávání,
individuální pohovory, revize
pracovních pozic v týmu,

Nesprávné
zmapování a
vyhodnocení potřeb
uživatelů

Nadhodnocení, nebo podhodnocení
schopností a dovedností uživatelů.
Nepřipravenost zaměstnanců na
práci s nástroji pro zjišťování
potřebné míry podpory.
Formální přístup poskytovatele,
podcenění procesu zjišťování
potřebné míry podpory uživatelů a
nevhodně nastavená míra podpory.

Pečlivé nastavení individuálních a
přechodových plánů, průběžná
aktualizace těchto plánů,
spolupráce s externími odborníky.

Neochota
opatrovníků a
rodinných
příslušníku přijmout
plánovanou změnu,

Nedostatečné či zkreslené
informace o fungování služby typu
CHB. Obavy se zhoršení kvality
života, zdravotního stavu uživatelů
služby. Obavy ze zvládání rizik a
kompetenci.

Podávání úplných informací
způsobem srozumitelným pro
opatrovníky a rodinné příslušníky.
Setkání s opatrovníky a rodinnými
příslušníky, kteří již takovou
změnou prošli. Návštěva již
fungujících CHB

Nezajištění
návazných

Nedostatečné kapacity takových
služeb, dopravní nedostupnost

Úzká spolupráce s poskytovateli
návazných sociálních služeb a
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sociálních služeb

takových služeb.
Špatné zmapování potřeb uživatel
pro jednotlivé typy návazných
služeb

zástupci obcí.

Nedostatečné
kompetence
pracovníků přímé
péče

Zaměstnanci nevědí, jakou mají
odpovědnost za podporované
osoby, nemají dostatečnou znalost
právních norem ve vztahu k jejich
práci, odpovědnost za podporované
osoby, za škodu, práce
s přiměřeným rizikem

Optimálně nastavený systém
vzdělávání, dostatek financí na
organizaci kvalitního vzdělávání.
Přijetí osobní zodpovědnosti
zaměstnanců v rámci své pozice a
dodržování vnitřních pravidel
služby.

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ reg.
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Příloha č. 3

Analýza cílové skupiny

DZP Medlovice

Základní složení klientů
k 31.5.2017
Kapacita celkem
Pohlaví
Muži
Ženy
Struktura klientů - dle věku
Děti 0 - 6 let
Děti 7 - 11 let
Děti 12 - 15 let
Děti 16 - 18 let
Děti do 18 let
Dospělí
Mladí dospělí 19 - 26 let
Dospělí 27 - 64 let
Senioři 65 - 85 let
Senioři nad 86 let
Příspěvek na péči
bez příspěvku na péči
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
Míra podpory (dle dotazníku)
Nízká míra podpory
Střední míra podpory
Vysoká míra podpory
omezení svéprávnosti
svéprávný
ometený ve svéprávnosti
Zcela omezená způsobilost, nepřehodnocený rozsudek
Veřejný opatrovník (obec)
Opatrovníkem je blízká osoba
Jiná osoba? Specifikujte v poznámce, kdo
/pracovník zařízení, obyvatel obce apod
Nemá opatrovníka
Zákonný zástupce, rodič
Školní docházka
Kolik osob navštěvuje školní docházku
Kolik z výše uvedených osob se vzdělává
mimo budovu ústavu
Kolik z výše uvedených osob se vzdělává
v rámci budovy ústavu
Kolik osob se vzdělává jinak
než povinnou školní docházkou
(specifikute v poznámce)
Dosažený stupeň vzdělání

poznámka
30
13
17
0
2
7
5
14
16
8
8
0
0
0
0
0
5
25
0
5
25
14
1
1
4
6
5 bývalý pracovník zařízení
0
14
12
6
6

0

základy vzdělání - absolvování speciální základní školy (max.10 let)
základní vzdělání - absolvování základní nebo praktické školy
(max.9 let)
vyučen
střední vzdělání
vysokoškolské vzdělání
Využití sociální služby mimo zařízení
sociální rehabilitace
centrum denních služeb
denní stacionář
sociálně-terapeutická dílna

5

jiná, specifikujte v poznámce

0

0
0
0
0
0
0
0
2

Využití veřejných služeb (např. kadeřník, knihovna, bazén, pošta atd.)
a jiných institucí (např. vyřizování na úřadech)

kolik klientů využívá veřejné služby samostatně (v poznámce
specifikujte, jaké)
kolik klientů využívá veřejné služby s podporou pracovníka (v
poznámce specifikujte, jaké)

0
kadeřnice, obchod, bazén, pošta, kino, divadlo, kulturní akce,
30 dle potřeb

kolik klientů veřejných služeb nevyužívá, protože nejsou dostupné
kolik klientů veřejných služeb nevyužívá, protože jim to
nedovoluje zdrav. stav

0

jiné, v poznámce specifikujte

0

0

Zaměstnání klientů
Počet osob zaměstnaných v rámci zařízení

0

Počet osob zaměstnaných mimo zařízení
na otevřeném trhu práce, z toho:

0

- pracovní smlouva
- dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti
Počet osob zaměstnaných
na chráněném trhu práce, z toho:
- pracovní smlouva
- dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti
Odhad počtu osob, které by mohly být zaměstnány,
pokud by k tomu měly příležitost, na chráněném trhu práce
Odhad počtu osob, které by mohly být zaměstnány,
pokud by k tomu měly příležitost, na otevřeném trhu práce
Odhad počtu osob, které by mohly využít služby
sociálně-terapeutických dílen, pokud by k tomu měly příležitost
Pobyt v zařízení
Délka pobytu v zařízení:
méně než 1 rok
1 - 5 let
6 - 10 let
11 - 15 let
16 - 20 let
21 - 29 let
30 a více let
Odkud klient do zařízení přišel:
rodina
zdravotnické zařízení
jiná sociální služba,
v poznámce spedifikujte, jaká
jiné, v poznámce specifikujte
Kontakt s rodinou:
žádný
nepravidelně, sporadicky
(např. 1 x za 2 roky)
min. 1x ročně
min. 1 x 1/2 roku
4 x za rok
min. 1x měsíčně
častěji
3x rok
5x rok
Kontakt s přáteli (s lidmi mimo zařízení):
žádný
nepravidelně, sporadicky
(např. 1 x za 2 roky)
min. 1x ročně
min. 1 x 1/2 roku
min. 1x měsíčně
častěji
Partnerské vztahy - odhad:
Kolik osob má navázán partnerský vztah
s člověkem bydlícím v zařízení
Kolik osob má navázán partnerský vztah
s člověkem mimo zařízení
Místo, odkud klient pochází (vazby)
Jiný kraj - v případě potřeby přidejte řádky
a specifikujte kraj, popř. město

0
0
0
0
0
0
1

4

2
1
9
8
5
5
0
5
0
ústav sociální péče pro mádež(v roce 1991),DZP, dětská centra,
25 dětské domovy
0
15
5
4
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
25 kontak s lidmi v obci v rámci vycházek mimo zařízení
5

0
0

25

Jihomoravský
Olomoucký
Královehradecký
Parbubický
Moravskoslezský
Vysočina
Ústecký
Zlínský kraj (celkem), z toho:
Zlín a okolí
Vsetín a okolí
Rožnov p. Radhoštěm a okolí
Uherský Brod a okolí
Uherské Hradiště a okolí
Kroměříž a okolí
Bystřice pod Hostýnem a okolí
Holešov a okolí
Luhačovice a okolí
Otrokovice a okolí
Valašské Klobouky a okolí
Valašské Meziříčí a okolí
Vizovice a okolí
Počet osob, které mají trvalé bydliště v zařízení
Počet zájemců odmítnutých z důvodu plné kapacity, službu
potřebují a v případě volné místa by ji okamžitě využili.
Materiálně technické vybavení zařízení
Počet jednolůžkových pokojů
Počet dvoulůžkových pokojů
Počet třílůžkových pokojů
Počet čtyřlůžkových pokojů
Počet pokojů 5 a více lůžek
Počet komunit (menších buněk)
Počet osob na komunitě (v případě odlišných počtů osob
na komunitách přidejte řádky a specifikujte)
Počet osob na komunitě (v případě odlišných počtů osob
na komunitách přidejte řádky a specifikujte)
Počet osob na komunitě (v případě odlišných počtů osob
na komunitách přidejte řádky a specifikujte)
Počet osob na komunitě (v případě odlišných počtů osob
na komunitách přidejte řádky a specifikujte)

13
2
5
1
2
2
1
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
20
0
1
3
3
2
1
4
1x10

imobilní dospělí klienti

1x7

imobilní klienti dětského věku

1x8

imobilní klienti dětského věku a mladí dospělí

1x5

mobilní klienti
WC užívají pouze mobilní klienti IV.oddělení, kde je k dispozici 1
5 WC. Ostatní klienti jsou plně inkontinetní
8 imobilní klienti (3 polohovací srchové vozíky)
5 mobilní klienti (dva sprchové kouty)

Počet osob na 1 WC
Počet osob na 1 koupelnu
Potřeby v oblasti komunikace
Počet osob, které se dorozumívají jiným způsobem, než slovně
Popište, jak podporujete klienty, kteří to potřebují, v možnosti
vyjadřovat se
Jaké pomůcky používáte, aby jste se mohli domluvit s klientem s
potížemi v komunikaci
Spolupracujete s externím odborníkem na oblasti
alternativní a augmentativní komunikace?
Potřeby kompenzačních pomůcek
Kompenzační pomůcky v oblasti komunikace (počet osob, v
poznámce uveďte, jaké)
Kompenzační pomůcky v oblasti pohybu (počet osob, v poznámce
uveďte, jaké)
Kompenzační pomůcky v oblasti hygieny (počet osob, v poznámce
uveďte jaké)
Nově indentifikované potřeby kompenzačních pomůcek - doposud
nekompenzované žádnou pomůckou (v poznámce uveďte vždy
počet a druh pomůcky)
Gramotnost klientů
Kolik klientů umí psát
Kolik klientů umí číst
Kolik klientů umí počítat
Potřeby bezpečí

28
xxx

zavádění metod AAK, znakování, obrázky, gesta (vizuální
pospora)

xxx

AAK, (obrázky, fotografie předměty, piktogramy)

xxx

ano

30 AAK, (obrázky, fotografie předměty, piktogramy)
rehabilitační a převozové kočárky, chodítka, invalidní vozíky,
terapeutické polštáře, závěsné houpací sitě, ortopedická obuv,
vše dle individuálních potřeb klientů (některé pomůcky jsou
25 hrazeny ze zdravotního pojištění)

xxx

25 3 mobilní sprchové vany, 1x závěsné zvedací zařízení
1.oblast komunikace: komunikátory s hlasovým
výstupem10x.2. oblast hygieny : mobilní manipulační zařízení
na převozy do koupalny 2x
0
0
0

Počet klientů vůči nimž je uplatňováno ze strany zařízení opatření
omezující pohyb osob
- opatření (uveďte počet osob a specifikujte opatření v
poznámce), v případě potřeby přidejte řádky
Potřeby zdraví
Počet klientů, kteří chodí k lékaři sami - nepotřebují žádnou
podporu
Počet klientů, kteří potřebuji při kontaktu s lékaři podporu někoho
dalšího
Počet klientů, kteří sami poznají, že jsou nemocní, a dokáží
požádat o pomoc
Počet klientů, u kterých je indikovaná pravidelná zdravotní péče
lékařem
Využívání základních činností v rámci služby
kolik klientů využívá v rámci služby činnosti:
- úkony péče o vlastní osobu
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Podpora klientů v oblasti trávení volného času
Počet klientů, kteří si plánují trávení volného času sami,
nepotřebují žádnou podporu
Počet klientů, kteří při plánují trávení volného času potřebují
podporu někoho dalšího

Popište stručně, jak podporujete klienty v oblasti trávení
volného času

0
0

0
30
5
14
30
30 u pěti je to více podpora než pomoc
30
30
30
30
30

0
30

xxx

U mobilních klientů - sportovní a kulturní akce mimo domov,
dovolené, výlety, diskotéky,kino, divadlo, koupaliště, bazén,
koncerty. Při aktivitách je respektována možnost volby výběru
činnosti

Aktivita zařízení v oblasti právní způsobilosti klientů:
Kolik návrhů na změnu způsobilosti k právním úkonům
(navrácení částečné či plné způsobilosti) bylo v posledních 10 letech podáno?
Kolik z podaných návrhů bylo úspěšných?
Informace ke kvalitě:
Počet dobrovolníků
Provedené audity kvality (všechny, které proběhly)
Provedené inspekce kvality (všechny, které proběhly)
Konzultace ke kvalitě - jak probíhají, v jaké frekvenci,
s kým zařízení spolupracuje (dělal)
Supervize - zda probíhá, jaký druh, s kým zařízení spolupracuje

15
14

1
0
Inspekce poskytování sociálních služeb ve dnech 18.20.10.2016, kontrolované období 1.1.2014-20.10.2016
v roce 2016 - 3 konzultace ke kvalitě služby, Mgr. Iveta
Šustková
2016 1x případová supervize, 3x týmová supervize Mgr.
Iveta Šustková

Struktura žadatelů o sociální službu - dle věku
Děti 0 - 6 let
Děti 7 - 11 let
Děti 12 - 15 let
Děti 16 - 18 let
Mladí dospělí 19 - 26 let
Dospělí 27 - 64 let
Senioři 65 - 85 let
Senioři nad 86 let

Počet osob

Struktura žadatelů o sociální službu - dle stávajícího bydliště
Zlínský kraj (celkem), z toho:
Zlín a okolí
Vsetín a okolí

Počet osob

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

Rožnov p. Radhoštěm a okolí
Uherský Brod a okolí
Uherské Hradiště a okolí
Kroměříž a okolí
Bystřice pod Hostýnem a okolí
Holešov a okolí
Luhačovice a okolí
Otrokovice a okolí
Valašské Klobouky a okolí
Valašské Meziříčí a okolí
Vizovice a okolí
Jiný kraj - v případě potřeby přidejte řádky
a specifikujte kraj, popř. město

Morvskoslezský

Jihomoravský

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vysočina

Důvody podání žádosti (typ nepříznivé sociální situace)
zhoršení zdravotního stavu
nezvládání péče
z jiného zařízení
z jiného typu služby
* v případě potřeby přidejte řádky

0
Počet osob
0
0
0
0

Základní charakteristiky - Věk
18 - 26 let
27 - 65 let
65 - 80 let
Více než 80 let
Počet klientů

Muži
Ženy
Děti
Dospělí

Komunikace
Domluví se slovně
Nemluví, ale rozumí sdělenému
Dorozumívá se aktivně prostřednictvím AAK
Zná svá práva a rozumí jim, umí je
uplatňovat
Samostatně
S podporou
V zastoupení
Právní způsobilost
Zcela zbaven svéprávnosti
omezen
způsobilý k právním úkonům
v řízení
Opatrovník
veřejný opatrovník
rodinný příslušník
jiný
v řízení
Kontakt s rodinou
Písemný kontakt
Návštěvy v zařízení
Náštěvy doma
Telefonický

9
8
0
0
30
6
11
13
17

0
5
0

0
0
30
1
1
14
1
4
7
5
1
0
2
5
0

Míra podpory
Nízká míra podpory- převažuje slovní

0

Vysoká (pomoc ve všech oblastech)

5
25

Příspěvek na péči
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň

0
0
5
24

Střední míra podpory (slovní podpora a
dopomoc

Vícenásobné postižení / mentální
Pouze mentální postižení
Vícenásobné (kombinace)
Psychistrické

5
25
0

Mobilita

Částčně mobilní
Zcela mobilní
Upoutaný na lůžko
Zaměstnání
Hledá si práci
Je zaměstnán na pracovní smlouvu
Vzhledem k svému zdravotnímu stavu,
neusiluje o místo na otevřeném nebo
chráněném trhu práce

2
5
23

0
0

29

DOVEDNOSTI
Hospodaření s penězi
Hospodaří s kapesným do 50 Kč týdně
Hospodaří s kapesným nad 50 Kč týdně
Nehospodaří samostatně s penězi

0
0
30

Kolik klientů umí vyplnit svůj volný čas
Samostatně
S podporou (nabízíme a K si vybírá)
S pomocí (plánujeme pro K činnosti)

0
5
25

Čtení
Čte s porozumněním
čte
nečte
Psaní
Píše
Opisuje
Nepíše
Počítání
Počítá
Počítá do desíti
Nepočítá

0
0
30
0
1
29
0
0
30

Podpis
Umí se podepsat
Nepodepíše se

0
30

Orientace v čase
Pozná hodiny a orientuje se v čase
Orientuje se v čase, nepozná hodiny
Neorientuje se v čase

0
5
25

Orientace v zařízení
Po zařízení se pohybuje zcela sám
Sám se pohybuje pouze v části zařízení
Potřebuje podporu pracovníka
Nepohybuje se samostatně

5
0
0
25

Samostatný pohyb mimo zařízení (Znají
možná rizika )
Pohybuje se zcela sám
Potřebuje podporu pracovníka
Mimo zařízení odchází pouze v doprovodu
pracovníka

25

Klíče od pokoje
Vlastní
Nevlastní

0
30

0
5

Četnost využívání návazných služeb +
frekvence
Návazné služby využívá min. 1x týdně
Častěji než 2x týdně
Nevyužívá
Využívání návazných služeb jiných
poskytovatelů (placené služby)
Počet klientů, kteří využívají návazné služby
jiných poskytovatelů
Počet klientů, kteří nevyužívají návazné služby
jiných poskytovatelů
Doprava do návazných služeb, školy- počty
klientů
Docházejí nebo dojíždějí zcela samostatně
S doprovodem pracovníkaveřejnou dopravou
Dopravují se z důvodu svého zdravotního
stavuslužebním automobilem

25
5
0

2
28

0
2
5

VEŘEJNÉ SLUŽBY

Charita - doprovod do školy

0

ŠKOLA

11

Specifické pomůcky - počty klientů
využívá
Nevyužívá

25
5

Počet klientů, kteří berou léky

Bere léky
Nebere léky

29
1

Počet klientů s epilepsií
Epi má
epi nemá

20
9

Inkontinence
Celodenně
Pouze v noci
Není inkontinentní

25
0
5

Speciální požadavky na stravu
Má
Nemá

11
19

Specifické potřeby projevy chování a jednání
(potřeby na bydlení)
Má
nemá
Počet kuřáků
Počet klientů mimo cílovou skupinu

25
5
0
0

Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že transformační plán vychází z přání a představ jednotlivých uživatelů a z jejich
individuálních plánů. Dokumenty k dohledání této skutečnosti a jednotlivé formuláře hodnocení
míry podpory uživatelů jsou uloženy v naší službě.

…………………………………………………………..
Jméno + podpis vedoucího zařízení

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Příloha č. 5
DZP Medlovice - komunikační strategie v procesu transformace
Plán komunikační strategie
Vytvoření funkčního, flexibilního a efektivního systému komunikace na všech úrovních – na úrovni
komunikace s uživateli, pracovníky, opatrovníky, rodinou uživatelů, se zástupci obcí, s nadřízenými
institucemi, se širokou veřejností, s médii.
Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky
1

Seznámit pracovníky s transformací a jejími principy - vytvoření systému předávání informací

2

Průběžná reflexe procesu v pracovním týmu, dobrá praxe X nesprávné vyhodnocení situace

3

Motivovat pracovníky, pro plánované změny

4

Supervize pracovního týmu
Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Seznámit pracovníky s
jasnou vizí transformace

Diskuse, schůze

vedoucí DZP,
transformační tým
externí podporovatel

4/2017

Pravidelně komunikovat
s pracovníky, zapojit
všechny pracovníky,
kterých se částečná
transformace dotkne do
diskuse o transformaci
zařízení, o budoucích
službách a jejich budoucím
postavení.

Diskuse, schůze

vedoucí DZP,
transformační tým

min. 1 x měsíčně

Včasné předávání
informací všem
pracovníkům o aktuálních
otázkách, které jsou řešeny
v procesu transformace.
Podat konkrétní a
srozumitelné informace o
časovém plánu změn,
aktuálním stavu realizace
změn, o úloze jednotlivých
pracovníků v tomto
procesu.

Veřejné zápisy z porad
transformačního týmu
přístupné pro všechny
zaměstnance

vedoucí DZP,
transformační tým

Průběžně, dle
aktuální situace,
min. 1 x měsíčně

Pravidelné diskuse

Diskuse. Exkurze

vedoucí DZP,

Průběžně, min. 1x

Úkoly

1

s pracovníky v rámci
pracovních porad i
individuálně, vysvětlování a
odstraňování případných
obav pracovníků ze ztráty
zaměstnání, získávání
zpětné vazby od
pracovníků.

v zařízeních, které jsou
transformovány

transformační tým

měsíčně

Motivace pracovníků jejich
zapojením do dílčích úkolů.

Zapojení pracovníků do
dílčích úkolů

vedoucí DZP

Průběžně,
minimálně 1x za
měsíc

Seznamování pracovníků
s příklady dobré praxe

Exkurze a stáže
v zařízeních, které jsou
příkladem dobré praxe

sociální pracovnice,
koordinátor přímé
péče

2017-2018

Zajištění podpory formou
supervizí

Týmové i individuální
supervize

vedoucí DZP

Operativně dle
potřeb týmu i
jednotlivců,
minimálně 1x za půl
roku

vedoucí sociální
pracovnice

Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele
1

Informovanost uživatelů o průběhu transformace, motivace uživatelů
Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Informování uživatelů o
aktuálním stavu procesu
transformace v rámci
schůzí komunity uživatelů

Setkání komunity
uživatelů, nástěnky,
prospekty, piktogramy

transformační tým

1 x měsíčně

Individuální předávání
informací uživatelům

Rozhovory mezi uživateli
a klíčovými pracovníky

klíčoví pracovníci

Průběžně –
minimálně 1x za
měsíc

Konkrétní příprava
uživatelů na změnu

Nácvik komunikačních
dovedností

klíčoví pracovníci

od roku 2008 trvale

Budování vztahů důvěry
mezi uživateli a
pracovníky. Respekt ke
stávajícím vazbám mezi
uživateli, k jejich přání

Rozhovor

klíčoví pracovníci

Průběžně –
minimálně 1x za
měsíc

Úkoly

Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby

2

1

Průběžně informovat a seznamovat opatrovníky uživatelů, s dobrou praxí, co se povedlo.
Zdůraznění záměru transformace na oblast zvýšení kvality jejich života uživatelů,
s důsledným vyhodnocováním míry rizika při realizaci změn.

2

Seznámení s transformačním procesem

3

Zprostředkovávat aktuální informace o průběhu transformace
Nástroje

Zodpovědnosti

Informování opatrovníků o
záměru změny
poskytované pobytové
sociální služby

Individuální jednání s
opatrovníky

vedoucí sociální
pracovnice

Setkávání managementu a
pracovníků s opatrovníky

Kulaté stoly

vedoucí DZP,

Úkoly

Termín

1.Fáze 2017-2019
2.Fáze 2017-2043

vedoucí sociální
pracovnice
Předávání informací o
aktuálním stavu procesu
transformace

Schůze, dopisy, email,
telefon

vedoucí DZP,
vedoucí sociální
pracovnice

min. 1x měsíčně

Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost
1

Informovat občany

2

Transformaci DZP Medlovice prezentovat na veřejných fórech
Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Uveřejňování článků
v místním i veřejném tisku

Spolupráce s médii –
obecní zpravodaj,
regionální tisk

vedoucí DZP,
vedoucí sociální
pracovnice

Průběžně, dle
aktuálního dění,

Vytvoření a pravidelná
aktualizace webových
stránek

Spolupráce se SSL Uh.
Hradiště

vedoucí sociální
pracovnice

Průběžně, dle
aktuálního dění

Setkání s občany

Kulatý stůl

vedoucí DZP

dle aktuálního dění

Úkoly

Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy
1

Seznámení dotčených starostů a místních zastupitelstev obcí, kterých se dotkne
transformace, s jejími hlavními záměry - jednání se zástupci obcí
Úkoly

Seznámení starostů a
místních zastupitelstev
obcí, kterých se dotkne

Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Jednání se starosty a
zastupitelstvy obcí

vedoucí DZD

1.Fáze 2017-2019
2.Fáze 2017-2043

3

transformace, s jejími
hlavními záměry
Pravidelné setkávání
s pracovníky KÚ v rámci
RTT

Jednáni s kompetentními
pracovníky zapojených
odborů KÚ

ředitel SSL UH
vedoucí DZP

Průběžně podle
předem
domluvených
termínů

Plán komunikační strategie zaměřený na již fungující služby chráněného bydlení
1

Průběžný přenos informací mezi DZP Medlovice a otevřenými službami chráněného bydlení
Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Vzájemné předávání
informací o požadavcích a
možnostech na
poskytování služby CHB.

Jednání s vedoucími
jednotlivých služeb CHB

vedoucí DZP

2017-2043

Krátkodobé stáže na CHB
pro sociální pracovnici a
pracovníky sociálních
služeb

Jednání mezi sociálními
pracovnicemi a
pracovníky sociálních
služeb, předávání
informací o specificích
služby CHB a dobré
praxi

vedoucí DZP

Průběžně podle
předem
domluvených
termínů

Úkoly

sociální pracovnice

Plán komunikační strategie zaměřený na domovy pro osoby se zdravotním postižením
1

Průběžný přenos informací mezi domovy pro osoby se zdravotním postižením začleněnými
pod Sociálními službami Uherské Hradiště
Úkoly

Vzájemné předávání
informací o požadavcích a
možnostech na
poskytování služby DZP, a
potenciálních zájemcích o
službu CHB.

Nástroje

Zodpovědnosti

Termín

Jednání s vedoucími
jednotlivých služeb

vedoucí DZP

2017-2043

Medlovice 27.5.2019

4

Časový harmonogram – DZP Medlovice – revize prosinec 2018
Přehled úkolů/aktivit, harmonogram činností
Výstup a množství

Úkol

Kdy (rok, příp.
měsíce, je-li to
možné)

Odpovídá

LIDÉ VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBU Zde naplánujte kroky, které budete realizovat ve vztahu klidem využívajícím
službu (např. přehodnocení potřeb, vytvoření přechodových plánů, příprava klientů na přechod…).
Periodické mapování potřeb klientů, kteří Pravidelné aktualizace IP
budou i nadále žít v DZP Medlovice

Od roku 2018
1x ročně

Revize domácností z hlediska klientů
(věkové kategorie)

Na jednotlivých
Průběžně v
domácnostech žijí buď dospělí každém roce
klienti nebo děti

Revize stávajících klientů vzhledem k
jejich individuálním potřebám

Vyhledání lépe vyhovujícího
typu služby z důvodu změny
zdravotního stavu klienta
nebo změny jeho míry
podpory (jiné zařízení,
pěstounská péče, domácí
prostředí aj.)

Vyhledání nebo iniciování vzniku návazné Využívání návazné sociální
sociální služby pro cílovou skupinu zařízení služby typu SAS pro osoby se
zdravotním postižením

Sociální
pracovnice,
koordinátor
přímé péče,
klíčový
pracovník
Sociální
pracovnice

Průběžně v
každém roce

Sociální
pracovnice,
klíčový
pracovník,
koordinátor
přímé péče

Trvale od roku
2017

Sociální
pracovnice

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB A PODPORY DLE POTŘEB LIDÍ Zde rozvrhněte v čase, jak se budou služby postupně
měnit (vznik nových CHB, PSB, snížení kapacity DZP apod.).
Projektová příprava navrhovaných
Poskytování sociální služby
stavebních úprav v objektu DZP Medlovice v jedno a dvoulůžkových
pokojích
90

12/2018

Vedoucí
zařízení

Snížení kapacity – odchod 5 klientů do
CHB Boršice v souladu se schváleným TP

1.11.2019

Vedoucí
zařízení

Snížení kapacity z 30 na 25

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Vyhodnocení potřeby
vybudování nového objektu
pro službu DZP pro stávající
cílovou skupinu

Aktualizace TP

2023

Vedoucí
zařízení

PRACOVNÍCI Zde naplánujte, jaké kroky budete činit v procesu transformace ve vztahu k pracovníkům
(např.
revize organizační struktury, pravidelné scházení TT, vzdělávání ...).
Jednání TT zařízení

Plynulý přenos aktuálních
informací

Od 2017 do 2020 Vedoucí
zařízení
1x týdně

Schůzky TT zařízení s podporovatelem

Plynulý přenos aktuálních
informací, řešení aktuálních
záležitostí

Od 2017 do 2020 Vedoucí
zařízení
1x měsíčně

Revize organizační struktury pracovníků

Reakce na plánované změny
chodu zařízení

Minimálně 1x
ročně, nebo dle
aktuální potřeby
(2017- 2043)

Vedoucí
zařízení

Vzdělávání pracovníků v sociálních
službách a sociálních pracovníků

Nastavení obsahu vzdělávání
v souladu s potřebami cílové
skupiny

Průběžně s
ročním
hodnocením

Vedoucí
zařízení

Vzdělávání pracovníků přímé péče

Zajištění absolvování
základního kurzu Bazální
stimulace

Průběžně nejpozději dva
roky od nástupu
nového
pracovníka

Vedoucí
zařízení

Podpora externího odborníka v konceptu
AAK

Systematická, dlouhodobá
spolupráce s odborníkem
v konceptu AAK

Průběžně
–
nejméně 2x do
roka

Vedoucí
zařízení

Podpora externího odborníka - supervize
(podpora pro pracovníky, případová
supervize)

Systematická, dlouhodobá
spolupráce s odborníkem

Dle potřeby,
minimálně 1x
ročně

Vedoucí
zařízení

Podpora externího odborníka v projektu
transformace

Systematická, dlouhodobá
spolupráce s odborníkem

Průběžně v
každém roce

Vedoucí
zařízení

INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI (blízcí, veřejnost aj.) Stejně jako u výše uvedených oblastí
rozvrhněte činnosti, které budete v procesu transformace realizovat ve vztahu k veřejnosti, k
opatrovníkům, k rodinám podporovaných osob apod.

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Jednání s opatrovníky a zákonnými
zástupci o projektu transformace

Rozhovory, schůzky,
Průběžně od
poskytnutí materiálů, příklady 2017
dobré praxe, konference pro
opatrovníky a zákonné
zástupce

Sociální
pracovník

Jednání s rodinami a přáteli klientů

Rozhovory, schůzky, příklady Průběžně od
dobré praxe
2017

Sociální
pracovník

Představení projektu transformace

Články v místním tisku,

Sociální

veřejnosti

prezentace na zasedání
minimálně 1x
zastupitelstva obce, společné ročně
setkání s místní komunitou

pracovník

Seznámení místní komunity a nejbližšího
okolí se vznikem CHB

Společenské akce

Průběžně od
2017

Sociální
pracovník

Spolupráce s veřejnými a návaznými
službami a odbornou veřejností

Zajištění lékařské péče,
vyhledání možnosti práce,
využívání veřejných služeb

Od 2018 do
12/2019

Sociální
pracovník,
zdravotní
sestra

Od 2017

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Příloha č. 7 Finanční zajištění - DZP Medlovice
Přehled čerpání rozpočtu
NÁKLADŮ dle zdrojů krytí
(struktura dle závazného analytického členěnění od 1.1.2017)

1.
521

0400-0499

521

0500-0989 PROSTŘEDKY NA PLATY
z toho: 051X Tarifní plat
052X Osobní příplatek
053X Příplatek za vedení
054X Zvláštní příplatek
055X Odměny
056X Příplatek za rozdělenou směnu
057X Příplatek za noční práci
058X Příplatek za práci v SaN
059X Plat za práci přesčas
060X Plat za práci ve svátek
061X Odměna za pracov.pohotovost
062X Náhrady mzdy

521

ROZPOČET 2017

KAPACITA k 1.3.2019
PŘEPOČTENÝ POČET PRACOVNÍKŮ
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

0700-0799

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY

Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

ODVODY SaZP, FKSP
0XXX Zákonné odvody
z toho: 03XX Sociální pojištění za org.
04XX Zdravotní pojištění za org.
527 0300 Základní příděl FKSP 2%
3.
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM:
501 0XXX Spotřeba materiálu
z toho: 030X,034X,040X Materiál, mat. na opravy, uhlí
060X
PHM
070X
Potraviny
080X
Léky,zdravotní materiál
0900-0910
Ochranné pomůcky
0950-0960
Prádlo
502,503 0XXX Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek
z toho: 030X El. Energie (SÚ 502)
031X Plyn (SÚ 502)
032X Pára, teplo (SÚ 503)
033X Voda (SÚ 503)
504 0XXX Prodané zboží
506,507,516
0XXX Aktivace dlouh.(506) a oběž.(507) maj., vnitroorg.služ.(516)
508 0XXX Změna stavu zásob vl.výroby
511 0XXX Opravy a udržování
512 0XXX Cestovné
513 0XXX Náklady na reprezentaci
518 0XXX Ostatní služby
z toho: 031X,032X,033X Telefony, internet, TV, rozhlas, poštovné
041X,042X,044X Porad., revize, zprac.ek.agend a EA
051X
Bankovní poplatky
060X
Tech.zhodnocení DNM do 60 tis. Kč *
070X
Nájemné
0800-0998
Ostatní služby
525,528 0XXX Jiné soc.poj.(vč.zák.úraz.poj.zaměst.dle zák.266/2006), Jiné soc.náklady
527 0XXX Zákonné sociální náklady (SÚ 527 0301-0998) (vč. ochr.pomůcek,školení,vzděl.)
z toho: 040X
příspěvek na stravování zam.
53x 0XXX Daně a poplatky (SÚ 531-538)
54x 0XXX Ostatní náklady
z toho: 549 0400-0429 Pojištění
549 051X
Tech. zhodnocení do 40 tis. Kč (DHM) *
549 060X,061X Ostatní
551 0XXX Odpisy dlouhodobého majetku
552,553 0XXX Prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
554-557 0XXX Prod.pozemky,rezervy,opr.pol.,odeps.pohl.
z toho: 557 0XXX Náklady z vyřazených pohledávek
558 0XXX Náklady z drobného dlouhodobého majetku
56x 0XXX Finanční náklady
59x 591,595 Daň z příjmu, dodat.odvody DP, 599 Správní režie (SÚ 599 - SSL)
599 0XXX SPRÁVNÍ REŽIE CELKEM
4.
NÁKLADY CELKEM (1+2+3)

Přehled měsíčních úprav rozpočtu
VÝNOSŮ dle zdrojů krytí
(struktura dle závazného analytického členěnění od 1.1.2017)

Propočet mezd 2020:
UVAZEK

Datum: 29.3.2019

propočet na 1 klienta 2017

propočet na 1 klienta 2019

propočet na 1 klienta 2020

30

25

357,34

372,23

366,40

0,00

0,00

0,00

30,00

20,00

0,67
0,00

0,00

0,00

11.072,00

9.090,00

355,34

369,07

363,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,33

2,17

0,00

0,00

0,00

127,95

132,93

130,96

120,82

125,50

123,64

88,84

92,27

90,92

65,00

3.838,47
3.624,47
2.665,05
959,42
214,00
3.386,00
815,00
295,00
25,00
400,00
30,00
0,00
35,00
510,00
190,00
200,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
200,00
20,00
4,00
454,00
42,00
35,00
1,00
0,00
11,00
365,00
45,00
463,00
330,00
4,00
10,00
0,00
10,00
0,00
550,00
0,00
81,00
81,00
130,00
0,00
100,00
673,97
18.618,64

50,00

3.988,00
3.765,00
2.768,00
997,00
223,00
3.522,00
1.070,00
265,00
35,00
625,00
55,00
0,00
30,00
475,00
185,00
150,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
170,00
25,00
1,00
469,00
45,00
45,00
2,00
0,00
12,00
365,00
47,00
440,00
320,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559,00
0,00
30,00
30,00
230,00
0,00
0,00
754,00
19.431,00

ROZPOČET 2019

30
38,75
5,00
7.600,00
7.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
31,00
0,00
0,00
0,00
7.067,60
7.020,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
14.850,60
-3.768,04

3.274,00
3.091,00
2.273,00
818,00
183,00
3.253,00
950,00
260,00
35,00
520,00
55,00
0,00
30,00
455,00
180,00
145,00
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
170,00
20,00
1,00
459,00
45,00
45,00
2,00
0,00
12,00
355,00
38,00
360,00
260,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559,00
0,00
30,00
30,00
205,00
0,00
0,00
610,00
16.297,00

ROZPOČET K 1.1.2020

30
34,75
0,00
8.225,00
8.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
9.664,00
9.616,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,00
17.999,00
-1.432,00

25
28,15
0,00
7.197,00
7.197,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
8.066,00
8.013,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,00
15.373,00
-924,00
ROČNÍ NÁKLADY

42000
27000
30000
34500
25500
19000

453.600,00
291.600,00
216.000,00
1.552.500,00
6.120.000,00
456.000,00
9.089.700,00

5 klientů
6,60 pp

20,00

PRŮM.MZDA
0,9
0,9
0,6
3,75
20
2
28,15

25
28,15
9.160,00

10.660,20

ROZPOČET 2017

KAPACITA k 1.3.2019
PŘEPOČTENÝ POČET PRACOVNÍKŮ
601 0XXX Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 0XXX Výnosy z prodeje služeb
z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven
040X
Tržby za služby s nájemným
050X
Stravování
070X
Vstupné
603 0XXX Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)
604,609 0XXX Výnosy z prodaného zboží, Jiné výnosy z vl.výkonů
641-647 0XXX Ostatní výnosy (mimo úroky a čerpání fondů)
z toho: 641-643 Pokuty, úroky, penále, odeps.pohl.
644-647 Výnosy z prodeje DHM,DNM,mat.,pozemků
648 0XXX Čerpání fondů
z toho: 030X,031X Rezervní fond (SÚ 413,414)
033X Použití FKSP (SÚ 412)
040X Fond investic (SÚ 416)
050X Fond odměn (SÚ 411)
649 0XXX Ostatní výnosy z činnosti
z toho: 030X Výnosy z pojistných událostí
66x 0XXX Finanční výnosy
z toho: 662 Úroky
672 0XXX Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů
z toho: 050X
transfery od zřizovatele (z toho 0509 program Zajištění dostup.soc.sl.)
060X
transfery od obcí, DSO
061X
transfery od regionální rady
03XX-04XX transfery ze státního rozpočtu
z toho: 0301 Úřady práce
08XX
transfery ze zahraničí
091X-093X transfery ze státních fondů
075X
časové rozlišení inv.transferů
5.
VÝNOSY CELKEM
6.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)

ROZPOČET K 1.1.2020

30
34,75
11.167,00

40,00

2.
524

vedoucí
účetní
sociální
zdravotní
PSS
ostatní
celkem

ROZPOČET 2019

30
38,75
10.720,20

31,98

1,00

33,23

0,80

2,00

32,72

7,13

7,43

7,32

112,87

117,40

130,12

27,17

35,67

38,00

9,83

8,83

10,40

0,83

1,17

1,40

13,33

20,83

20,80

1,00

1,83

0,00

0,00

2,20
0,00

1,17

1,00

1,20

17,00

15,83

18,20

6,33

6,17

7,20

6,67

5,00

5,80

0,00

0,00

0,00

4,00

4,67

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,67

5,67

6,80

0,67

0,83

0,13

0,03

0,04

15,13

15,63

18,36

1,40

1,50

1,80

1,17

1,50

1,80

0,03

0,07

0,08

0,00

0,00

0,37

0,40

0,48

12,17

12,17

14,20

1,50

1,57

1,52

15,43

14,67

14,40

11,00

10,67

10,40

0,13

0,20

0,24

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

18,33

18,63

22,36

0,00

0,00

0,00

2,70

1,00

1,20

2,70

1,00

1,20

4,33

7,67

8,20

0,00

0,00

3,33

0,00

0,00

22,47

25,13

24,40

620,62

647,70

651,88

propočet na 1 klienta 2017

propočet na 1 klienta 2019
30

0,80

0,00

0,00
0,00

0,00

propočet na 1 klienta 2020
25

0,17

0,00

0,00

253,33

274,17

287,88

253,33

274,17

287,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,57

0,00

0,00

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,33

1,17

1,40

3,33

1,17

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,03

2,50

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235,59

322,13

322,64

234,02

320,53

320,52

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1,07

1,10

1,32

495,02

599,97

614,92

-125,60

-47,73

-36,96

Přehled čerpání rozpočtu
NÁKLADŮ dle zdrojů krytí
(struktura dle závazného analytického členěnění od 1.1.2017)
1.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
7,70 p.p.
6
2.408,00

MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM

521

0400-0499

521

0500-0989 PROSTŘEDKY NA PLATY
z toho: 051X Tarifní plat
052X Osobní příplatek
053X Příplatek za vedení
054X Zvláštní příplatek
055X Odměny
056X Příplatek za rozdělenou směnu
057X Příplatek za noční práci
058X Příplatek za práci v SaN
059X Plat za práci přesčas
060X Plat za práci ve svátek
061X Odměna za pracov.pohotovost
062X Náhrady mzdy

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY

521

0700-0799

0,00
2.405,00

Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

3,00

2.
524

ODVODY SaZP, FKSP
0XXX Zákonné odvody
z toho: 03XX Sociální pojištění za org.
04XX Zdravotní pojištění za org.
527 0300 Základní příděl FKSP 2%
3.
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM:
501 0XXX Spotřeba materiálu
z toho: 030X,034X,040X Materiál, mat. na opravy, uhlí
060X
PHM
070X
Potraviny
080X
Léky,zdravotní materiál
0900-0910
Ochranné pomůcky
0950-0960
Prádlo
502,503 0XXX Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek
z toho: 030X El. Energie (SÚ 502)
031X Plyn (SÚ 502)
032X Pára, teplo (SÚ 503)
033X Voda (SÚ 503)
504 0XXX Prodané zboží
506,507,516
0XXX Aktivace dlouh.(506) a oběž.(507) maj., vnitroorg.služ.(516)
508 0XXX Změna stavu zásob vl.výroby
511 0XXX Opravy a udržování
512 0XXX Cestovné
513 0XXX Náklady na reprezentaci
518 0XXX Ostatní služby
z toho: 031X,032X,033X Telefony, internet, TV, rozhlas, poštovné
041X,042X,044X Porad., revize, zprac.ek.agend a EA
051X
Bankovní poplatky
060X
Tech.zhodnocení DNM do 60 tis. Kč *
070X
Nájemné
0800-0998
Ostatní služby
525,528 0XXX Jiné soc.poj.(vč.zák.úraz.poj.zaměst.dle zák.266/2006), Jiné soc.náklady
527 0XXX Zákonné sociální náklady (SÚ 527 0301-0998) (vč. ochr.pomůcek,školení,vzděl.)
z toho: 040X
příspěvek na stravování zam.
53x 0XXX Daně a poplatky (SÚ 531-538)
54x 0XXX Ostatní náklady
z toho: 549 0400-0429 Pojištění
549 051X
Tech. zhodnocení do 40 tis. Kč (DHM) *
549 060X,061X Ostatní
551 0XXX Odpisy dlouhodobého majetku
552,553 0XXX Prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
554-557 0XXX Prod.pozemky,rezervy,opr.pol.,odeps.pohl.
z toho: 557 0XXX Náklady z vyřazených pohledávek
558 0XXX Náklady z drobného dlouhodobého majetku
56x 0XXX Finanční náklady
59x 591,595 Daň z příjmu, dodat.odvody DP, 599 Správní režie (SÚ 599 - SSL)
599 0XXX SPRÁVNÍ REŽIE CELKEM
4.
NÁKLADY CELKEM (1+2+3)

Přehled měsíčních úprav rozpočtu
VÝNOSŮ dle zdrojů krytí
(struktura dle závazného analytického členěnění od 1.1.2017)

865,00
817,00
601,00
216,00
48,00
782,00
57,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
130,00
40,00
60,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
15,00
5,00
1,00
320,00
10,00
10,00
0,00
0,00
250,00
50,00
10,00
95,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
165,00
4.220,00

Rozpočet

0XXX Výnosy z prodeje vlastních výrobků
0XXX Výnosy z prodeje služeb
z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven
040X
Tržby za služby s nájemným
050X
Stravování
070X
Vstupné
603 0XXX Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)
604,609 0XXX Výnosy z prodaného zboží, Jiné výnosy z vl.výkonů
641-647 0XXX Ostatní výnosy (mimo úroky a čerpání fondů)
z toho: 641-643 Pokuty, úroky, penále, odeps.pohl.
644-647 Výnosy z prodeje DHM,DNM,mat.,pozemků
648 0XXX Čerpání fondů
z toho: 030X,031X Rezervní fond (SÚ 413,414)
033X Použití FKSP (SÚ 412)
040X Fond investic (SÚ 416)
050X Fond odměn (SÚ 411)
649 0XXX Ostatní výnosy z činnosti
z toho: 030X Výnosy z pojistných událostí
66x 0XXX Finanční výnosy
z toho: 662 Úroky
672 0XXX Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů
z toho: 050X
transfery od zřizovatele (z toho 0509 program Zajištění dostup.soc.sl.)
060X
transfery od obcí, DSO
061X
transfery od regionální rady
03XX-04XX transfery ze státního rozpočtu
z toho: 0301 Úřady práce
08XX
transfery ze zahraničí
091X-093X transfery ze státních fondů
075X
časové rozlišení inv.transferů
5.
VÝNOSY CELKEM
6.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)

7,70 p.p.
6

601
602

PRŮM.MZDA

UVAZEK
vedoucí
účetní
sociální
zdravotní
PSS
ostatní
celkem

0,00
525,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.326,00
2.306,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.871,00
-1.349,00

0,1
0,1
0,5
0
7
0
7,7

42000
27000
30000
34500
25500
19000

Příloha č. 8

Pravidla a složení transformačního týmu
Členové TT
vedoucí TT

vedoucí DZP

zástupce vedoucího TT:

vedoucí sociální pracovnice

členové:

vedoucí zdravotní sestra
sociální pracovnice a vedoucí I. domácnosti
vedoucí IV. domácnosti
vedoucí II. domácnosti
vedoucí III. domácnosti

Pravidla jednání
 Z každého setkání TT bude vyhotoven zápis v písemné podobě.
Popis rolí členů TT a jejich kompetence
Vedoucí TT: svolává jednání TT, vede jednání TT, předává informace z jednání na KÚ a ředitelství SSL
Uh., přiděluje úkoly členům TT, kontroluje plnění úkolů, navrhuje případné změny ve složení TT.
Zástupce vedoucího TT: zastupuje vedoucího TT v době jeho nepřítomnosti, aktivně se účastní
jednání TT, plní uložené úkoly
Člen TT: aktivně se účastní jednání TT, plní uložené úkoly
Frekvence setkávání TT (min. 1 x za měsíc)
 TT se bude setkávat 2 - 4x měsíčně. Z toho 1x s externí podporovatelkou - příp. 2x dle
potřeby.
 Pokud se schůzky nebude moci zúčastnit vedoucí domácnosti, bude zastoupena pracovníkem
přímé péče té dané domácnosti.

Místo setkávání TT
 DZP Medlovice
 Schůzku TT lze realizovat i mimo DZP Medlovice – dle potřeb zúčastněných.
1

Kdo zpracovává zápis z jednání, komu je zápis z jednání TT k dispozici
 Zodpovědnost za vypracování zápisu má sociální pracovnice
 Termín vyhotovení zápisu – do 2 dnů od realizace setkání.
 Pořízený zápis ze setkání TT bude uložen u sociální pracovnice DZP Medlovice
V případě zájmu mohou zainteresované osoby v TP DZP Medlovice do něj kdykoliv
nahlédnout, případně jim bude na vyžádání zaslán písemně či elektronicky.
O možnosti nahlédnutí do zápisu budou osoby písemně informovány.
Vyhodnocování realizace TP a jak je možné jej změnit:
Transformační plány se budou vyhodnocovat jednou ročně za pomoci externích konzultantů. TP je
možné měnit v případě, že nastane závažná změna (údaje vztahující se k potřebné míře podpory
klientů v zařízení, ovlivňující naplánovanou pomoc v běžné komunitě, termíny vzniku nových služeb
včetně lokalit a kapacit). Každou změnu TP je možné uskutečnit na základě souhlasu zřizovatele a
poté následné schválení v orgánech kraje.
Komunikační strategie
 Informace ze setkání TT budou předány na vědomí pověřenému pracovníkovi na ředitelství
SSL Uherské Hradiště, a to v e-mailové podobě.
 Pro zaměstnance DZP Medlovice budou informace ze setkání TT k dispozici v elektronické
podobě vyvěšené na Intranetu. Jejich přečtení bude stvrzeno podpisem zaměstnanců
na nejbližší pracovní poradě.
 Pokud budou přizváni hosté z řad ředitelství, rodinných příslušníků, opatrovníků, zákonných
zástupců, zřizovatele, zástupců dotčených obcí, bude host informován písemně nebo
elektronicky s předstihem cca 14-ti dnů.

2

Příloha č. 9
Monitorování procesu transformace

Způsob monitorování

Výstup

Oblast zlepšení situace klientů
Naplňování osobních cílů klientů
Zajištění optimální míry podpory dle ind.
potřeb klientů
Zajištění dostupnosti návazných služeb
Zkvalitnění života klientů
Zvýšení samostatnosti klientů
Zjišťování spokojenosti klientů
s poskytovanou službou

Vyhodnocené IP
Aktualizované IP – zvýšení samostatnosti
klientů
Vyhodnocování počtu klientů navštěvujících
návazné služby
Klienti využívají veřejné služby, žijí v běžné
komunitě, posuny v IP – získávání nových
dovedností a schopností klienta
Posuny v IP, aktualizované IP a plány péče
Aktualizovaný IP, rozhovory s klienty,
dotazníkové šetření

Oblast řízení celého procesu
Pravidelné schůzky TT
Pracovní setkávání TT s pracovníky SSLUH
Pracovní setkávání TT s pracovníky KÚ
Zlínského kraje

Zápisy ze schůzek TT
Zápisy ze schůzek
Zápisy ze schůzek

Oblast personální
Provedení dílčí změny v rámci organizační
struktury

Upravená organizační struktura zařízení

Oblast ekonomická
Zajištění financování nových soc. služeb

Vypracovaná finanční analýza

Jiná oblast
Zjišťování spokojenosti a názorů
opatrovníků, zákonných zástupců na kvalitu
služeb poskytovaných v nových podmínkách

Vyhodnocený dotazník. Názory opatrovníků
a zákonných zástupců

Projekt „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570.

Příloha č. 10

Přehled vzdělávání v rámci procesu změny služby – DZP Medlovice
1. Pracovníci přímé péče
Téma
Systémová práce s rizikem u osob se
zdravotním postižením
Normalita, práva osob se zdravotním
postižením v kontextu Úmluvy práv
osob se zdravotním postižením

Rok realizace
2017

Počet účastníků
9

Časová dotace
8

2017

13

8

Podpora v rozhodování + kompetence
opatrovníků a komunikace s nimi
AAK, komunikace u osob se zdravotním
postižením
Individuální plánování u osob se
zdravotním postižením
Podpora v hospodaření s penězi, tvorba
finančních plánů podpory u osob se
zdravotním postižením
Sexualita + partnerské vztahy

2017

11

8

2017

9

8

2018

8

2018

8

2018

8

2. Vedoucí zařízení a sociální pracovníci
Téma
Proces transformace a
deinstitucionalizace
Realizace služeb komunitního typu zejména CHB
Proces řízení změny
Jednání se zájemcem o službu,
plánování zaměřené na člověka

Rok realizace
2016

Počet účastníků
3

Časová dotace
40

2017

3

16

2017
2017

3
3

16
40

Rok realizace
2017
2018

Počet účastníků
5
5

Časová dotace
8
8

3. Stáže
Místo
CHB Sedlnice
DZP Studénka

Domov pro osoby se zdravotním postižením
687 41 Medlovice 90,
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 01
Uherské Hradiště

Příloha č. 11

Zajištění návazných sociálních služeb - DZP
Obecná strategie
Strategie zajištění ambulantních služeb a denních programů
Cíl

Vybudování sociálně terapeutické dílny jiným poskytovatelem

Úkoly

Nástroje

Zodpovědnosti

Výstupy

Termín

Zmapování potřeb
současných
uživatelů

Analýza potřeb
uživatelů v oblasti
pracovních dovedností

Vedoucí sociální
pracovnice zařízení
Sociální pracovnice
Vedoucí domácností

Vyhodnocení vhodných
volnočasových aktivit
současných uživatelů

1/201712/2018

Zajištění návazné
sociální služby jiným
poskytovatelem

Jednání s jinými
poskytovateli
sociálních služeb

Odbor soc. věcí KÚZK;
ředitel organizace SSL
Uh. Hradiště, vedoucí
zařízení

Zajištěná návazná
sociální služba jiným
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2019

Cílový poskytovatel nových ambulantních služeb a denních programů
Využívání služeb jiných poskytovatelů, iniciace vzniku takových služeb.

Konkrétní realizované kroky
Z analýzy potřeb uživatelů (viz. příloha č. 4), kteří budou i nadále využívat pobytovou sociální službu
typu DZP, vyplynulo, že jako jediná vhodná alternativa návazné sociální služby, je služba-Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, poskytovaná dle § 66, zákona
č. 108/2006 Sb.,
Jediným poskytovatelem této služby, vhodné pro uživatele DZP Medlovice, je na území Zlínského
kraje Auxilium o.p.s., Vsetín.
Budeme se proto snažit iniciovat vznik takové služby u poskytovatelů návazných služeb v regionu
Uherského Hradiště. Především formou předávání informací kompetentním pracovníkům krajského
úřadu a osobním jednáním s poskytovateli návazných služeb.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
687 41 Medlovice 90,
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 01
Uherské Hradiště

Zajištění návazných sociálních služeb -CHB
Obecná strategie
Strategie zajištění ambulantních služeb a denních programů
Cíl

Vybudování sociálně terapeutické dílny jiným poskytovatelem

Úkoly

Nástroje

Zodpovědnosti

Výstupy

Termín

Zmapování potřeb
současných
uživatelů

Analýza potřeb
uživatelů v oblasti
pracovních
dovedností

Vedoucí sociální
pracovnice zařízení
Sociální pracovnice
Vedoucí IV. domácnosti

Vyhodnocení vhodných
pracovních aktivit
současných uživatelů
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Cílový poskytovatel nových ambulantních služeb a denních programů
Budou využívány služby jiných poskytovatelů

Konkrétní realizované kroky
Od října 2016 probíhají jednání mezi zástupci Spolku Naděje, pobočka Otrokovice, zástupci obce
Boršice a vedením DZP Medlovice.
Obec Boršice nabídla v objektu, který vlastní, vhodné prostory pro zřízení sociálně terapeutické dílny.
Proběhlo zmapování zájmu o službu STD v mikroregionu Buchlov, na základě výstupů zmapovaných
potřeb, poskytovatel návazných sociálních služeb zpracuje rozvojový záměr na zařazení nové sociální
služby typu – sociálně terapeutická dílna do sítě sociálních služeb kraje Zlín, s tím, že pokud bude
služba zařazena do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb, zahájí svou činnost v průběhu roku
2018.
Z analýzy potřeb uživatelů (viz. příloha č. 4), vyplynulo, že jako nejvhodnější se jeví návazná sociální
služby tytu STD. Tuto službu v současné době využívají pravidelně dvě uživatelky, které jezdí 2x v
týdnu do Uherského Hradiště.
Zvýšení počtu uživatelek, které by službu STD využívali, je omezeno personálními možnostmi
zajištění doprovodu ze strany zařízení a nezájmem dobrovolníků podílet se na zajištění doprovodů.
V případ, že nebude realizován záměr vzniku STD v obci Boršice, i nadále by byla využívána služba
STD v Uherském Hradišti, a díky lepší dopravní dostupnosti by došlo i k zvýšení počtu uživatelů
využívajících tuto službu.
V budoucnu je reálný předpoklad, že jedna z uživatelek by mohla najít uplatnění i na chráněném
pracovním místě.
Obec Boršice také nabízí širokou škálu možností využívání běžných služeb, trávení volného času a
díky častým návštěvám uživatelek v obci i neformální podporu při navazování přátelských vztahů.
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Příloha č. 12

Mapování obcí – výběr vhodných lokalit
Výběr vhodné lokality pro poskytování sociální služby chráněného bydlení jsem se začali řešit
v lednu 2016.
Stanovili jsme si tyto kritéria:
1.
2.
3.
4.

Možnost zachování fungujících sociálních kontaktů a vazeb klientů
Dostatečná nabídka běžných občanských služeb
Dobrá dopravní obslužnost obce
Výhledově možnost pracovního uplatnění klientů

Při posuzování nabídky pro naplnění stanovených kritérií, celou škálu nejlépe naplnila obec Boršice.
Oslovili jsme proto starostu a místostarostu této obce a seznámili je s naším záměrem. Původně jsme
měli v úmyslu sledovat trh s realitami a najít vhodný objekt k pronájmu. Zástupci obce přišli
s nabídkou, že zpracují žádost do ESF a zkusí se přihlásit do vhodné výzvy. V současné době je již
žádost podána, po doplnění, které bylo ze strany hodnotící komise požadováno, postoupila do
poslední fáze schvalování. Je reálný předpoklad, že stavební práce započnou v roce 2018 a samotné
fungování CHB v 1. čtvrtletí 2019.
Naplnění stanovených kritérií:
Ad. 1 Klientky, u kterých probíhá příprava na přechod do CHB, žijí v DZP Medlovice od roku 1991.
mají tedy vytvořenu neformální síť sociální kontaktů jak s lidmi v obci Medlovice, tak i okolních obcí,
které navštěvují při kulturních a společenských akcích. Rovněž většina zaměstnanců jak současných,
tak bývalých je obyvateli obce a okolních obcí. je proto reálné, že mezi klientkami a lidmi kteří je znají
budou i nadále fungovat přátelské vztahy.
Ad. 2 Obec Boršice je přirozenou spádovou obcí pro obyvatele okolních obcí, a to díky nabídce
služeb jako je, lékaři běžných odborností, obchody, pošla, kadeřnice apod. Rovněž je zde nabídka
společenských a zájmových akcí a aktivit. Celá škála těchto služeb je již nyní klientkami využívána.
Ad. 3 Dopravní dostupnost města Uherské Hradiště, kde klientky navštěvují STD a zajišťují i své
další potřeby je dostatečná.
Ad. 4 V obci Boršice působí, především v oblasti služeb, řada malých podnikatelských subjektů,
existuje proto reálná možnost v budoucnu spolupracovat s těmito subjekty a vytvořit tak chráněná
pracovní místa. Nabízí se také alternativa nabídky částečných úvazků při práci v oblasti úklidu a péče
o prádlo v současném DZP Medlovice, které je z obce Boršice dobře dopravně dostupné.
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Příloha č. 13
Vize zajištění kvalitní sociální služby uživatelům s nejvyšší mírou nezbytné
podpory a dětem
Přehled vývoje počtu zletilosti u dětí v DZP Medlovice do roku 2023
V souladu se schválenou úpravou údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb, platnou od
července 2017, nejsou již do zařízení přijímáni nezletilí zájemci o službu. Při jednání na KÚ bylo
dojednáno, že současným nezletilým uživatelům bude služba poskytována až do jejich zletilosti a dále
pak již jako dospělým osobám. V tabulce je uveden počet nezletilých uživatelů v jednotlivých letech.
Rok

Počet nezletilých uživatelů

2017

11

2018

9

2019

5

2020

3

2021

2

2022

2

2023
0
Všichni nezletilí uživatelé jsou zařazeni do školní docházky, s tím, že u pěti uživatelů, kde to dovoluje
zdravotní stav, je zajištěna pravidelná doprava do Základní školy speciální Vřesovice. Dalších šest
uživatelů se vzdělává přímo v objektu zařízení, a výuku zajišťuje Základní škola a Mateřská škola,
Uherské Hradiště.
Přehled vývoje počtu nezletilých dětí v DZP Medlovice zařazených do povinné školní docházky
Rok

Počet nezletilých uživatelů

2017

11

2018

7

2019

5

2020

3

2021

2

2022

2

2023
0
Vzhledem k mapované míře nezbytné podpory stávajících uživatelů, není možné, aby dále pokračovali
ve vzdělávání v praktické škole.
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Po ukončení školní docházky se pro tyto uživatele v současné době nenabízí žádné další vhodné
aktivity. Chybí návazná sociální služba – Sociálně aktivizační činnosti pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.
Do programu jsou zařazovány terapeutické činnosti – canisterapie a muzikoterapie, které jsou
realizovány externími subjekty. Pracovníci zařízení pak individuálně pracují s uživateli především v
konceptu bazální stimulace a konceptu alternativní a augmentativní komunikace, a to dle
zpracovaných individuálních plánů jednotlivých uživatelů.
Především u uživatelů, kteří ukončili nebo v budoucnu ukončí povinnou školní docházku, se ale
projevuje absence nabídky vhodných aktivit. I při sebevětší snaze nemohou pracovníci zařízení v plné
míře tyto činnosti zajišťovat, a to jednak z důvodů časových, kdy úkony péče jsou časově velmi
náročné, tak z důvodu absence vzdělání v oblasti speciální pedagogiky.
Oslovili jsme ředitele Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, s žádostí o prověření
možností realizace dalšího vzdělávání dospělých uživatelů formou speciálních programů a kurzů.
Obsahová náplň těchto aktivit by byla pokračujícím stupněm již absolvovaného vzdělávání. Dle
prvních informací, by se uživatelé podíleli na finančním zajištění těchto aktivit, nebo by případně byly
na úhradu nákladů použity prostředky z fondu darů.
Pokud se podaří najít způsob zajištění těchto vzdělávacích aktivit pro dospělé, předpokládáme
zahájení realizace v roce 2018.
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Příloha č. 14
Hlavní a dílčí cíle vize částečné transformace zařízení
Vize částečné
transformace

Zajistit 6 osobám s mentálním postižením, které nejsou schopny žít
samostatným způsobem života bez podpory a péče druhých osob kvalitní,
komunitně a finančně dostupné sociální služby, odpovídající jejich
individuálním potřebám.








Struktura
služeb po
transformaci
(konkrétní
představa všech
alternativních
služeb včetně
kapacity a cílové
skupiny)

Základní
principy nových
služeb

Základní časový
horizont

vytvořit předpoklady pro začlenění uživatelů do běžného způsobu
života v majoritní společnosti tím, že opustí zařízení a přestěhují se do
malé domácnosti
snaha o co největší rozvoj osobnosti uživatelů, usilovat o maximální
možnost volby uživatelů, zapojení do spolurozhodování a maximální
podíl uživatelů na individuálním plánování služby tím, že uživatelé
budou žít v podmínkách normálních pro běžnou populaci
zkvalitnit bydlení pro uživatele
podporovat uživatele se střední mírou podpory v oblasti komunikace a
zajištění bezpečnosti v chráněném bydlení
zpřístupnit uživatelům využívání komunitních a návazných sociálních
služeb
pomoc uživatelům při hledání podporovaného zaměstnání

Struktura služeb po částečné transformaci:
5 současných uživatelů a 1 nový uživatel – přechod do chráněného
bydlení – preferovaná lokalita Boršice
 pobytová služba chráněné bydlení s kapacitou 6 osob
 dočasné využívání sociálně terapeutické dílny (STD) v Uherském Hradišti
pro uživatele služby chráněné bydlení
 aktivní spolupráce s obecním úřadem a poskytovatelem návazných
služeb na vzniku STD v obci Boršice (kapacita bude stanovena
v návaznosti na zmapovanou poptávku po této službě v mikroregionu
Buchlov)
Plánovaná cílová skupina pro chráněné bydlení: dospělí lidé s mentálním
postižením, se střední mírou podpory v oblasti komunikace, bezpečnosti a
finanční gramotnosti


Principy
 žít v maximální možné míře běžným způsobem života
 začlenění do společnosti a běžného prostředí
 zajištění soukromí a kvalitnějšího bydlení
 možnost volby využití jiných služeb
 zvyšování kompetencí uživatelů
Zpracování a schválení TP 2017, pronajmutí objektu v roce 2018 - 2019. Zahájení
provozu služby chráněného bydlení pro maximálně 6 uživatelů v průběhu roku
2018-2019. Celý proces transformace je závislý na financování a na možnostech
získávání vhodného objektu pro poskytování nových služeb.

1

Hlavní cíle částečné transformace zařízení
Hlavní cíle
1

První fáze transformace zařízení – zajistit financování, průběh a dokončení procesu změny
způsobu poskytování pobytových sociálních služeb

2

Využít systém již existujících dostupných sociálních a veřejných služeb

3

Podílet se na komunitním plánování - v rámci účasti na komunitním plánování obcí podporovat
rozšíření kapacity a vytvoření dalších návazných alternativních sociálních služeb v oblasti
zaměstnávání, vytvořit příležitosti pro trávení volného času osob s MP

4

Vybudování pracovního týmu, který bude odpovídat potřebám uživatelů služby CHB, který bude
mít potřebné kompetence reagovat na potřeby uživatelů v nové službě.

5

Zajistit kvalitní přípravu uživatelů na přechod z institucionálního na komunitní způsob života

6

Pozitivně ovlivňovat postoje veřejnosti k transformaci služeb – zvyšovat povědomí veřejnosti o
transformaci a humanizaci služby

7

Pozitivně ovlivňovat postoje opatrovníků k transformaci služeb, vybavit je potřebnými informacemi
a zbavit je obav z procesu transformace

Dílčí cíle částečné transformace zařízení
Specifikace dílčího cíle
1

Vytvoření transformačního plánu a jeho schválení příslušnými institucemi (Rada Zlínského kraje,
MPSV)

2

Pronájem vhodného rodinného domu v lokalitě obce Boršice

3

Využívání jiných forem bydlení pro poskytování nového systému sociálních služeb

4

Uživatelé služby chráněné bydlení budou využívat návazné sociální služby jiných poskytovatelů
dále dostupné veřejné služby např. lékaři, kadeřník, opravny, apod.

5

Pracovník DZP Medlovice bude aktivně spolupracovat na rozvoji komunitního plánování
v mikroregionu Buchlov.

6

Stanovení počtu pracovníků, organizační struktury a pracovního zařazení zaměstnanců

7

Strategie vzdělávání pracovníků se zaměřením na proces transformace a poskytování služby v
komunitě

8

Naplňovat zpracované individuální plány rozvoje schopností a nácviku dovedností uživatelů, pro
život v nových domácnostech

10

Příprava uživatelů na přesun do nových forem bydlení a způsobu poskytování služby

11

Příprava pracovníků na přesun a jiný způsob poskytování služby

2

12

Zpracování plánu přechodu uživatelů do nových domácností

13

Podávat dostatek informací opatrovníkům, aby byly zmírněny nebo odstraněny jejich obavy ze
zhoršení kvality života uživatelů po přechodu do nových domácností

14

Tvorba komunikační strategie celého procesu

3

